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4À minha mãe, com a certeza das suas gargalhadas se lhe 
dissesse, citando um humorista que nos fazia rir muito: 
“Um livro essencial para compreender o nosso tempo, 
especialmente a parte da tarde”. Com tudo o que existe 
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Introdução

Este livro tenta responder a uma questão aparentemente simples: 
explicar o processo de organização da paisagem em torno da cidade 
de Bracara Augusta, durante a época romana. Concentra-se nas 
formas de organização do seu espaço rural, mais concretamente, 
no conjunto de metodologias e resultados que nos permitiram 
identificar uma centuriação em torno desta cidade romana. 

Este objetivo implicou autonomizar uma parte da investigação 
por nós desenvolvida sobre o povoamento romano na fachada 
ocidental do Conventus Bracarensis (Carvalho 2008, 2016b), o que 
comporta alguns riscos, como o de desligar alguns conceitos 
e problemáticas gerais que conduziram a investigação mais 
ampla. Estes riscos estão presentes em todo o livro. A vantagem 
estará na possibilidade de sintetizar de uma forma mais clara 
alguns aspectos, nomeadamente o da modelação da paisagem em 
torno da cidade. Torna-se, assim, acessível e legível um conjunto 
de informação para a compreensão da história de Braga romana 
e do seu território, colocando em perspetiva a peculiar organização 
de algumas cidades romanas que conheceram operações regulares 
e politicamente organizadas dos seus espaços rurais. 

A centuriação do território de Braga na época romana constitui 
uma novidade pelo seu carácter relativamente raro e ajuda-nos 
a compreender a cidade romana como um importante polo de 
organização territorial e política do espaço rural envolvente. Neste 
sentido, o território centuriado participa e reforça o papel central 
da cidade e da sua população activa nos órgãos da cidade. 

Admitimos, embora sem provas inequívocas, que o processo 
de implementação deste espaço centuriado deverá remontar 
aos primórdios da cidade, a mesma época em que se rasgam 
as principais vias romanas que, com excepção da via Nova, 
remontam à época de Augusto. Ocorrendo este paralelismo, 
interessa perguntar: por quem e para quem é estruturada esta 
malha centuriada no território próximo da cidade? 

A julgar pelo conjunto epigráfico disponível a população 
que habita este espaço é constituída por uma massa maioritária 
de indígenas. Significa isto que a edificação da cidade romana 
e a centuriação do seu espaço rural servem, antes de mais, uma 
elite indígena provavelmente oriunda dos povoados da Idade do 
Ferro que pontuam a paisagem desta região. É, pois, num contexto 
de ruptura das antigas centralidades sugeridas pela densa rede 
de povoamento pré-romano que deve entender-se a implantação 
de um espaço centuriado, reforçando o novo centro urbano 
e efectivando novas formas de exploração económica segundo 
modelos romanos. 

O livro estrutura-se em três capítulos. Um primeiro capítulo 
traça um quadro sucinto da geografia e geomorfologia da 
área em estudo, do povoamento nos finais da Idade do Ferro 
e da implantação e construção da cidade de Bracara Augusta.

A nossa atenção desloca-se no segundo capítulo para a 
identificação e descrição das entidades de matriz romana, 
entendendo aqui entidades como todos os elementos que 
participam na construção de um determinado tipo de paisagem. 
Falamos aqui da rede viária principal mas também da rede de 
povoamento que identificamos como de matriz romana: vici, villae, 
casais, necrópoles, entre outros indícios. 

O terceiro e último capítulo deste trabalho dá corpo ao título 
deste livro – a identificação de uma centuriação. Situando as 
metodologias adoptadas, apresentamos e problematizamos o 
cadastro do território em torno de Bracara Augusta. Finalizamos 
com algumas perspetivas de trabalho sobre uma questão 
fundamental: a sobrevivência e o valor de uso das formas e 
marcadores da centuriação na longa duração da paisagem rural.

A CENTURIAÇÃO DO TERRITÓRIO DE BRACARA AUGUSTA
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1. ENQUADRAMENTO A CENTURIAÇÃO DO TERRITÓRIO DE BRACARA AUGUSTA1. Enquadramento
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1. ENQUADRAMENTO A CENTURIAÇÃO DO TERRITÓRIO DE BRACARA AUGUSTAA CENTURIAÇÃO DO TERRITÓRIO DE BRACARA AUGUSTA1. ENQUADRAMENTO

1.1. O quadro geográfico

A área escolhida como objeto de análise compreende uma região 
em torno da cidade de Braga com cerca de 20 km N/S, por 16 km 
E/O. Esta escolha oferece um quadro de observação que permite 
perspectivar a relação da cidade de Bracara Augusta com o seu 
território envolvente, numa abordagem que privilegia a rede viária 
aberta a partir da cidade e, de forma especial, a evolução do quadro 
de povoamento e organização da paisagem. 

O local onde se implantou a cidade romana de Braga 
corresponde a uma plataforma com a altitude máxima de 200 
metros, situada no interflúvio dos rios Cávado e Este, este último, 
afluente do Ave. Uma série de relevos significativos desenha uma 
espécie de contorno semicircular, situado a sul do rio Cávado, que 
enquadra a dita plataforma, cujas altitudes máximas se situam entre 
as curvas de nível dos 500 e 600 metros. Entre as altitudes referidas 
e aquelas que caracterizam as áreas menos elevadas, situadas 
entre os 20 e os 60 metros, configura-se uma região de relevos 
contrastantes (Teixeira & Medeiros, 1973), no meio da qual se dispõe 
a plataforma ocupada pela cidade e pelas veigas circundantes.

Os rios da região seguem, nos seus cursos dominantes, 
as fracturas estruturantes do relevo. O vale do rio Cávado e os 
respectivos afluentes apresentam uma alternância entre alvéolos 
de erosão, vales fluviais e relevos acentuados, tal como se verifica 
no vale do Ave, sendo o seu principal afluente – o rio Este – uma 
das linhas hidrográficas de referência na região. A origem tectónica 
dos vales da região justifica o aparecimento de águas minerais, 
factor a ter em conta numa caracterização deste espaço, dada 
a importância de que se reveste, na época romana, a utilização 
de fontes termais. 

Elemento fundamental na estrutura geomorfológica da região 
é o rio Cávado, que conta, a montante, com um outro importante 
curso de água: o rio Homem. Até Barcelos, o rio espraia-se no 
sentido NE/SO. Aí inflecte na direcção E/O, terminando o seu 
curso com uma orientação N/O. Obedecendo às condicionantes 
do terreno, este importante curso de água corre, ora apertado, 
ora estreito, ora largo e com margens baixas. Perto da região 
de Braga, apresenta um vale aberto e constitui uma das entidades 
naturais que sempre estruturou a paisagem e nos ajuda a explicar 
a ocupação humana do território. A par da rede hidrográfica 
principal, a região é drenada por uma intensa rede de linhas 
de água, constituída pelos seus afluentes e sub-afluentes, 
que seguem orientações transversais e que explicam tanto 
a fertilidade da terra como as orientações dominantes que 
encontramos no parcelamento rural. 

Do ponto de vista geológico este território é dominado 
por rochas graníticas e pela ocorrência de algumas rochas 
metassedimentares. A estas diferentes litologias e à sua relação 

com os agentes de geodinâmica externa, correspondem algumas 
variações morfológicas (Ferreira, Dias & Meireles, 2000). As 
variações do relevo ligam-se directamente com a tectónica, 
pois a fracturação hercínica NNE/SSW e NW/SE marcou, 
definitivamente, quer a litologia, quer o relevo da região. 
Posteriormente, os movimentos alpinos criaram uma outra rede 
de fracturas ENE/WSW. Às últimas fases da fracturação hercínica 
deve-se a instalação sucessiva de uma grande variedade de 
granitóides, que correspondem a mais de 80% do suporte rochoso 
da área. A região apresenta ainda rochas filoneanas de composição 
variada. Dentro destas, os filões de quartzo, relativamente escassos 
na área, possuem, nalguns casos, mineralizações associadas, 
designadamente de estanho, o qual terá sido certamente explorado 
quer em época pré-romana, quer romana.

O substrato rochoso granítico dominante forneceu um material 
de construção de primeira grandeza às comunidades da região 
de Braga, tendo sido intensamente explorado ao longo do tempo 
(Ribeiro, 2013). 

Deve ainda registar-se a ocorrência de importantes áreas 
de barreiros (Ferreira et al., 2000), cujas argilas foram objecto 
de exploração sistemática. Na época romana, é seguro o 
aproveitamento das argilas da região do médio Cávado, explorado 
em torno da zona de Prado, Cabanelas e Ucha, sendo igualmente 
certa a exploração de caulinos presentes na zona litoral, estes 
últimos usados na produção de cerâmica fina (Morais, 2005). 

Intensamente povoada, a região sofreu, nas últimas décadas, 
profundas intervenções, quer ao nível de infraestruturas públicas, 
quer de inúmeros empreendimentos urbanos. Se dúvidas 
houvesse bastaria consultar os fotogramas aéreos que permitem 
uma rápida compreensão do crescimento exponencial da cidade 
e das alterações no meio envolvente, a tal ponto que é difícil 
fazer equivalências entre a cidade representada nos fotogramas 
de meados do século XX e as imagens de satélite actuais. Nos 
fotogramas de 1950 ou, de forma ainda mais clara, nos de 1938, 
o mundo rural parecia ainda invadir a cidade, não sendo clara a 
definição dos limites entre ambos. A dificuldade mantém-se nas 
imagens actuais, mas por razões inversas. De facto, a cidade parece 
ter “consumido”, com muita rapidez, o seu tradicional espaço 
rural, facto que torna muito difícil a avaliação das características 
da organização do território que sobreviveu ao longo dos tempos, 
até há poucas décadas, hoje apenas perceptíveis pela cartografia 
e fotografia aérea mais antigas. 
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1.2. O povoamento da Idade do Ferro

Concentramo-nos agora, numa abordagem necessariamente 
sintetizada, nos circuitos antigos de povoamento, através da 
cartografia da distribuição dos povoados fortificados de matriz 
indígena e da avaliação possível das alterações registadas com 
a presença romana.

A indagação das formas e estruturas de povoamento que 
existiam na região de Braga antes da fundação de Bracara Augusta 
é uma tarefa fundamental. De facto, o exercício de compreensão 
das mudanças operadas na época romana só pode fazer-se tendo 
por base modelos anteriores, em escalas variadas. Importa salientar 
este aspecto pois, neste capítulo, o exercício é particularmente 
complexo uma vez que implica um equilíbrio entre considerações 
que se aplicam, grosso modo, ao Noroeste peninsular e aquelas que 
se circunscrevem espacialmente à região em torno de Braga.

A utilização, como horizonte de referência, da região do Noroeste 
peninsular, ou melhor, do território correspondente ao Entre-
Douro-e-Minho afigura-se-nos, apesar de tudo, imprescindível por 
duas razões fundamentais: i) permite uma abordagem das grandes 
linhas de força do povoamento em finais da Idade do Ferro; ii) 
projecta o trabalho por nós elaborado de organização e classificação 
dos povoados fortificados, tornando mais inteligível a compreensão 
do processo à escala da região de Braga. 

Nos últimos dois séculos antes da nossa Era, um conjunto 
de transformações marca as sociedades da Idade do Ferro que 
habitavam no Noroeste peninsular. Costuma balizar-se este 
período entre a expedição de Decimus Iunius Brutus em 138/136 a.C. 
e a fundação por Augusto das três cidades do Noroeste: Bracara 
Augusta, Lucus Augusti e Asturica Augusta. 

As mudanças ocorridas expressam-se pelo aumento 
da produção agrícola, o incremento das trocas comerciais, 
as mudanças nos padrões de povoamento e as características 
da organização “interna” de alguns povoados. Estas tendências, 
já anteriormente verificadas, ganham uma nova amplitude 
e afirmação. Neste período de tempo, o processo de mudança 
aparece já fortemente consolidado e melhor documentado. 
As mudanças referidas acarretaram, como é inevitável, 
transformações no quadro social das comunidades, registando-se 
a tendência para o aparecimento de um tipo de povoamento 
claramente hierarquizado nalgumas áreas (Silva, 1986; Martins, 
1990) ou de “potencial hierarquização” social noutras (Orejas 
Saco del Valle, 1996). 

O acento tónico na mudança deve ser equacionado 
com precaução, em moldes não exclusivos e muito menos 
generalizado e sincronizado, automática ou difusamente, 
para regiões relativamente próximas. De facto, grandes áreas 
do Noroeste peninsular terão ficado alheias a este processo 

de complexificação e hierarquização social que caracterizou 
as regiões mais expostas ao contacto com o mundo romano, na 
última centúria antes da nossa Era. A diversidade regional domina 
o panorama do Noroeste peninsular nos finais do I milénio 
a.C., o que explica, entre outras razões, importantes diferenças 
regionais durante a época romana. Com efeito, o contacto com 
o poder romano atinge este território em cronologias diferentes 
e de formas diferenciadas, o que condicionou, inevitavelmente, 
os ritmos de integração e mudança das populações indígenas 
antes da pacificação definitiva da Hispânia, com o imperador 
Augusto. No que diz respeito às regiões do Sudoeste da Galiza 
e do Norte de Portugal, regista-se, a partir dos finais do século II 
a.C., a emergência de um grupo de povoados muito característicos, 
os grandes oppida, que partilham entre si sistemas defensivos 
monumentais, grande concentração de população, uma 
organização comumente chamada de “proto-urbana”, diversificação 
económica e o controle de amplos territórios de exploração nos 
quais se inscrevem outros povoados dependentes. O precoce 
contacto da região referida com o poder romano é entendido 
como um fator de aceleração deste processo, nomeadamente a 
partir do século II a. C. (Silva, 1986; Martins, 1990; Martins, Lemos 
& Pérez Losada, 2005). Este é, portanto, um incontornável vector 
diferenciador, constituindo a um tempo um ponto de chegada das 
investigações e um ponto de partida de outras. 

Para a região em análise e ponderados os constrangimentos 
da informação disponível (Carvalho, 2008, vol. I, cap. 3, 2016b), 
optámos na análise dos povoados da Idade do Ferro por uma 
primeira triagem que teve como critério diferenciador a topografia, 
segundo as três categorias utilizadas por Manuela Martins para a 
região do curso médio do rio Cávado (Martins, 1990, pp. 206–211). 

Uma primeira categoria agrupa os povoados localizados em 
esporões ou remates de esporão que possuem, por isso, uma 
posição de domínio na paisagem (A). Estes povoados possuem em 
comum um expressivo desenvolvimento nos dois últimos séculos 
a.C. e na primeira metade do século I d.C., e um considerável 
aparato defensivo, constituído em muitos casos por três ou 
mesmo quatro linhas de muralhas.

Uma segunda categoria enquadra os que se localizam em 
outeiros de altitude média, destacados na paisagem envolvente, 
mas sem a visibilidade dos primeiros (B). O aparato defensivo 
dos povoados fortificados de tipo B é claramente inferior ao 
constatado nos povoados da categoria A, registando-se uma 
presença substancial de castros com uma ou duas linhas de 
muralhas. Em termos de dimensão, o número de grandes 
povoados é residual, ocorrendo uma maioria esmagadora de locais 
descritos como “pequenos” castros. É ainda nesta categoria que 
encontramos um número elevado de sítios sem quaisquer indícios 
de ocupação romana. 
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Finalmente, um último grupo abarca os povoados localizados 
em pequenos outeiros de baixa altitude, situados em zonas de vale 
(C). A maioria destes sítios situa-se em altitudes inferiores a 150 
metros e possui, apenas, um talude defensivo, seguido de fosso 
(Carvalho, 2008, vol. I, pp. 163–185, 2016b).

A tarefa a que nos propusemos implicou, antes de mais, 
a seriação de um conjunto muito vasto de povoados fortificados. 
O critério fundamental – a topografia – permitiu-nos uma 
organização dos dados ajustada a um elemento estruturante: o 
espaço. Valorizaram-se, ainda, outras variáveis, designadamente 
o horizonte cronológico (implantação, retracção, abandono, 
reocupação), a maior ou a menor dimensão dos povoados (grandes, 
médios ou pequenos povoados) e o maior ou o menor grau de 
romanização dos mesmos. 

Importa salientar a enorme incerteza relativamente à cronologia 
de ocupação de muitos dos povoados do Entre-Douro-e-Minho. 
Neste sentido continua a ser imperioso proceder a uma reflexão 
crítica e a uma redefinição dos pressupostos que podem 
considerar-se indicadores da romanização de um povoado, bem 
como das balizas cronológicas que os seus diferentes graus 
de “romanização” podem implicar. A maioria destas questões 
continuará em aberto, antes de mais porque elas implicam 
projectos intensivos de prospecção e escavação numa agenda 
de trabalho concertada. 

Tendo presente este horizonte de referência e as categorias 
enunciadas (Carvalho, 2008, vol. I, caps. 1 e 3, 2016b) iremos 
concentrar-nos de seguida nos dados correspondentes à região 
em torno de Braga. [Mapa 1] 

Categoria A

Castro de Caires/ Castro de Gróvios, Amares. Situa-se num 
esporão da vertente sul do monte de S. Pedro Fins e ocupa ainda 
um pequeno monte separado do esporão por um talvegue, com 
altitudes entre os 300 e os 320 metros. São visíveis três linhas de 
muralhas que definem os vários tabuleiros do povoado, bem como 
alguns muros circulares e de formato rectangular, que deverão 
corresponder a habitações. A bibliografia arqueológica refere, 
na vertente oeste do povoado, o achado de canos de metal, tijolos, 
ânforas e um possível forno, aparecidos no lugar de Gróvios. 
Para além destes achados, encontrou-se um baixo-relevo de 
granito representando uma figura a cavalo e uma pedra lavrada 
com um motivo geométrico. ID 3010501 (Carvalho, 2008, vol. II)

Castro de Eiras Velhas, Braga. Ocupa o ponto mais elevado de um 
esporão, a 480 metros de altitude. Trata-se de um grande povoado 
fortificado com quatro linhas de muralhas, vestígios de estruturas 

e algum espólio cerâmico da Idade do Ferro e da época romana. 
A ausência de escavações impede-nos o conhecimento preciso 
da cronologia do seu abandono, bem como da profundidade da 
sua possível romanização. ID 3034401 (Carvalho, 2008, vol. II).

Monte das Caldas, Braga. Localiza-se na vertente de um esporão, 
a 304 metros de altitude. Possui três linhas de muralhas, habitações 
circulares e rectangulares, para além de espólio cerâmico da 
Idade do Ferro e de época romana. A destruição de que foi 
alvo e a ausência de escavações arqueológicas realizadas com 
metodologia científica impedem-nos de conhecer com exactidão, 
quer a real extensão deste povoado, quer a profundidade da sua 
ocupação na época romana. ID 3031801 (Carvalho, 2008, vol. II). 

Monte da Falperra, Braga. Situa-se num remate de esporão 
com a altitude máxima de 563 metros. Possui uma ocupação que 
remonta à Idade do Bronze e se prolonga na Idade do Ferro, 
a avaliar pelos materiais presentes no povoado datados deste 
período. São perceptíveis duas linhas de muralhas que envolvem 
o monte atribuídas à ocupação pré-romana do local. A ocupação 
romana é difícil de avaliar com precisão, sendo apenas possível 
dizer que o povoado foi ocupado na época tardo-romana, embora 
se noticiem materiais cerâmicos, entre os quais fragmentos de 
sigillata e de ânforas, para além de algumas moedas. A ocupação 
correspondente ao período suevo-visigótico é aquela que é 
melhor conhecida, situando-se na plataforma superior. Aí são 
visíveis várias construções, uma das quais pode ser interpretada 
como um possível palatium associado a uma basílica paleo-cristã. 
ID 3031302 (Carvalho, 2008, vol. II).

Monte de S. Mamede/ Monte Redondo, Braga. Situa-se num 
monte com 427 metros de altitude máxima e possuiria três linhas 
de muralhas e dois fossos. As escavações aí efectuadas em finais 
do século XIX dão conta da existência de habitações circulares 
e rectangulares, de arruamentos, canalizações, para além de um 
espólio variado e numeroso, no qual se incluem uma ara votiva 
a uma divindade indígena e um busto em granito. A presença 
de arruamentos sugere que estamos perante um grande oppidum. 
ID 3032002 (Carvalho, 2008, vol. II).

Categoria B

Monte de Santa Cruz (Santa Helena), Vila Verde. Povoado 
fortificado que se localiza num cabeço de pequena dimensão 
e altitude média. São visíveis alguns taludes que limitam duas 
plataformas de ocupação. O espólio reduz-se a algumas tégulas 
e pedras aparelhadas. ID 3135402 (Carvalho, 2008, vol. II).
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Castro Máximo / Monte Castro, Braga. Localizado numa colina 
com 170 metros de altitude máxima, o Monte Castro ou Castro 
Máximo, hoje integrado na área urbana de Braga, situava-se na 
periferia de Bracara Augusta. Aí foram identificadas habitações 
de planta circular, vestígios de muralhas e um espólio variado 
da Idade do Ferro, para além de vestígios romanos pontuais, entre 
os quais se contam fragmentos de ânforas e moedas. Admite-se 
uma ocupação até meados do século I. Apesar das escavações aí 
realizadas não é possível aferir com rigor o grau de romanização 
deste importante povoado, nem tão pouco a cronologia do seu 
abandono. De facto, todas as estruturas conhecidas remetem para 
uma ocupação de cariz indígena. ID 3033703 (Carvalho, 2008, vol. 
II; Rocha, 2017). 

Castro da Consolação, Braga. Situado num pequeno outeiro com 
340 metros, o povoado parece ter tido uma muralha e um profundo 
fosso, sendo ainda perceptíveis algumas plataformas antigas. 
Dispersos pela superfície, encontram-se fragmentos de cerâmicas 
indígenas e fragmentos de tégulas. No local estão igualmente 
referenciados capitéis e o achado de mós. A ausência de escavações 
não permite aferir o grau de romanização do povoado. ID 3032901 
(Carvalho, 2008, vol. II).

Castro de Sabroso / Monte de Sabroso, Guimarães. O povoado 
ocupa uma pequena elevação com 278 metros de altitude. Foram 
escavadas, por Martins Sarmento, 35 casas de formato redondo 
e outras três habitações de planta rectangular. O espólio é 
predominantemente constituído por produções indígenas. Os 
escassos vestígios romanos encontrados nas escavações realizadas 
sugerem um abandono do povoado em finais do século I. a.C. 
ID 3082704 (Carvalho, 2008, vol. II). 

Monte de S. Bartolomeu, Guimarães. A estação assenta num 
monte com 421 metros de altitude. São visíveis um fosso e talude 
para além de uma porta, no lado norte. O espólio recolhido consta 
de escória de ferro e cerâmica indígena, para além de alguns 
fragmentos de tegulae. ID 3084902 (Carvalho, 2008, vol. II).

Categoria C

Outeirinho, Vila Verde, Vila Verde, Braga. Pequeno povoado 
que se situa num cabeço de baixa altitude junto ao rio Homem, 
com 74 metros de altitude máxima. Possui apenas uma plataforma 
de ocupação e um espólio que consta de tégula e bastantes 
fragmentos de cerâmica comum de época romana. ID 3135701 
(Carvalho, 2008, vol. II) 

S. Sebastião, Atiães, Vila Verde, Braga. Pequeno povoado 
fortificado com uma única plataforma que ocupa a zona mais 
alta (100 metros) de um outeiro de baixa altitude junto ao vale 
da ribeira de Febros. O espólio reduz-se a fragmentos de cerâmica 
de fabrico indígena e alguma cerâmica romana. ID 3130401 
(Carvalho, 2008, vol. II) 

Castro de Lago, Amares. Localiza-se num cabeço com 65 metros 
de altitude máxima junto ao rio Cávado. Apresenta uma plataforma 
poligonal irregular rodeada por uma muralha pétrea que se 
sobrepôs a uma outra feita de terra. O sistema defensivo contempla 
um fosso. As escavações realizadas permitiram identificar materiais 
cerâmicos atribuídos à II Idade do Ferro, tendo igualmente sido 
exumados artefactos em bronze e ferro. O povoado possuía um 
elevado número de fossas, uma delas funerária. Nas sondagens 
realizadas não foram identificadas habitações pétreas, tendo sido 
detectados alguns buracos de poste que sugerem a existência de 
estruturas perecíveis. O povoado não possui quaisquer indícios 
de ocupação romana. ID 3011503 (Carvalho, 2008, vol. II).

Lugar do Gaião, Vila Verde. Trata-se de um pequeno povoado que 
ocupa um cabeço com 60 metros de altitude máxima, sobranceiro 
ao rio Cávado. Possui uma plataforma de ocupação limitada por 
um talude, com um fosso a oeste. O espólio consta de alguns 
fragmentos de cerâmica de fabrico indígena e romana. ID 3130802 
(Carvalho, 2008, vol. II).

Castelo do Castro / Castro da Torre / Solar do Castro, Amares. 
O sítio localiza-se num pequeno cabeço sobranceiro à margem 
direita do rio Cávado, com 96 metros de altitude máxima, e 
distribui-se em duas plataformas. São visíveis restos de uma 
muralha e de um fosso, apesar da grande destruição provocada 
pela construção de uma torre medieval. Os achados cerâmicos 
parecem indiciar uma ocupação na Idade do Ferro e época romana. 
ID 3010704 (Carvalho, 2008, vol. II). 

A observação do mapa 1, com a distribuição deste conjunto de 
povoados, conjugada com a descrição dos sítios dá-nos um quadro 
geral que explica algumas das características do povoamento da 
Idade do Ferro nos finais do I milénio a.C. e nos ajuda a enquadrar 
os ritmos de mudança sob o efeito da fundação de Bracara Augusta. 

Genericamente, a maioria dos grandes povoados fortificados 
da região ocupa os relevos mais significativos acompanhando 
o sentido predominante da morfologia e da rede hidrográfica 
do território em análise. Os sítios que incluímos na categoria A 
situam-se em altitudes que variam entre as curvas de nível dos 200 e 
500 metros, enquadrando-se num grupo de grandes povoados, com 
um aparato defensivo considerável e uma ocupação que, em alguns 
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casos, remonta à Idade do Bronze e se mantém, pelo menos, nas 
primeiras décadas do século I d.C. Neste grupo incluem-se alguns 
dos grandes castros bem estudados por Manuela Martins para 
o vale do Cávado que aparentemente definem a “rede estrutural 
do povoamento da região” na Idade do Ferro (Martins, 1990, p. 216).

O grupo de povoados inseridos na categoria B situa-se 
predominantemente em outeiros, cujas cotas variam entre os 170 
e os 340 metros, sendo, claramente, de menores dimensões. Possuem 
em comum a ausência de vestígios romanos e um abandono quase 
certo entre a transição da Era e os meados do século I. 

Os povoados de baixa altitude integrados na categoria 
C concentram-se na área a norte do rio Cávado, em cotas situadas 
entre os 60 e os 100 metros de altitude. A tipologia e cronologia 
deste tipo de habitats constituem, na nossa opinião, um dos mais 
interessantes e complexos problemas dentro do grupo dos povoados 
fortificados, tanto na região em análise como na generalidade 
do território do Entre-Douro-e-Minho. Com efeito, dentro do grupo 
de habitats situados em cotas relativamente baixas e próximos 
das zonas de vale, normalmente com um talude defensivo seguido 
de fosso, inclui-se, muito provavelmente, um espectro variado 
de cronologias de ocupação e, portanto, de funcionalidades. 

Importa, para a área em análise, salientar três casos que podem 
ilustrar algumas destas questões. O Castro do Lago não possui 
quaisquer indícios de ocupação romana tendo sido abandonado 
provavelmente nos finais do século I a.C. Trata-se do único deste 
grupo de povoados que foi objecto de escavações que clarificaram 
a orgânica do sítio, o tipo de aparato defensivo e a sua cronologia 
de ocupação. O povoado conhecido como Lugar de Gaião poderá 
ter desempenhado um papel de alguma importância como ponto 
de apoio à travessia a vau do rio Cávado, desde a época romana 
até à Idade Moderna. O seu posicionamento estratégico junto ao 
rio, numa via importante que poderia ligar a cidade de Bracara 
Augusta à região de barreiros onde se situavam as zonas de extração 
de argilas para produções cerâmicas, confere a este povoado um 
papel que só poderá confirmar-se com prospecções e escavações 
arqueológicas. Finalmente, o Castelo do Castro ou Castro da Torre 
levanta uma série de outras questões: trata-se de um pequeno 
povoado com uma ocupação que poderá remontar à Idade 
do Ferro e se mantém na época romana e medieval. Nenhum 
destes momentos de ocupação é conhecido de forma clara. As 
construções medievais destruíram parte dos vestígios anteriores 
mas, evidentemente, acrescentam ao local um valor estratégico 
e patrimonial de enorme importância. Na época romana, o seu 
posicionamento junto à via Nova e a proximidade relativamente 
a inúmeros outros vestígios desta época são de suma importância 
na compreensão do povoamento desta região. 

Em síntese, é possível detectar no povoamento entre finais da 
Idade do Ferro e inícios da época romana mudanças significativas 

que podem ser explicadas por factores variados. Antes de mais, 
pelas transformações ocorridas na organização dos povoados 
e na sua hierarquização, que deverá consolidar-se no período 
que antecede a fundação de Bracara Augusta, mais concretamente 
no último século antes da nossa Era, momento em que devem 
ter-se organizado os grandes oppida da região (Martins, 1996; 
Martins, Lemos et al., 2005). Os contactos resultantes das 
incursões romanas a norte do Douro, ocorridos entre meados 
do século II a.C e os finais do século I a.C. representam um 
momento crucial de mudança (Martins, 1990). 

Considerando estes factores-base, há várias situações a ponderar. 
Existem casos de povoados que não possuem vestígios romanos, 

sendo admissível aceitar o seu abandono nos finais da Idade 
do Ferro, facto que parece recorrente nos povoados de menores 
dimensões, que se situam em zonas mais próximas do vale, ou seja, 
a maioria dos sítios inseridos na categoria B. 

Aferir o momento específico de abandono dos povoados de 
origem pré-romana não é, contudo, uma tarefa simples, pois 
existem situações muito diferenciadas em termos cronológicos. 
Nalguns casos, teremos que admitir que a retracção do espaço 
habitado, ou o seu abandono, se liga a mudanças nos padrões 
de povoamento já na Idade do Ferro, embora a comprovação 
arqueológica desta hipótese careça inevitavelmente de escavações. 
Noutros casos, a presença de algumas produções cerâmicas 
romanas pode permitir inferir um abandono em finais do século 
I a.C. / inícios do I d.C., como parece acontecer nos casos do 
Castro da Consolação e do Castro de Sabroso, este último 
objecto de escavações.

Os povoados localizados em esporões ou remates de esporão, 
cuja ocupação se prolonga, inequivocamente, na época romana, 
enquadrados maioritariamente na categoria A, conhecem, por sua 
vez, duas situações distintas: um extraordinário desenvolvimento 
entre finais do século I a.C. e o primeiro século d.C. e uma 
evidente retracção a partir desta época; ou, em alguns casos, 
uma ocupação que se mantém durante a época romana e mesmo 
medieval, embora os contornos efectivos desta permanência 
continuem a escapar-nos.

Estas etapas diferenciadas de abandono dos povoados indígenas 
parecem decorrer, pois, de fenómenos distintos, relacionados quer 
com a dinâmica de desenvolvimento dos próprios povoados e a sua 
importância estratégica no âmbito regional, quer com a fundação 
de Bracara Augusta, quer ainda com uma penetração efectiva do 
poder romano no território, através da estruturação da rede viária 
ou da fundação de novos núcleos habitacionais de tipologia 
claramente romana. 

As transformações ocorridas em muitos povoados da região a 
partir da segunda metade do século II. a.C. têm sido associadas ao 
contacto com o Mediterrâneo e com as áreas mais romanizadas 
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do sul da Hispânia. Estes contactos parecem constituir o resultado 
prático das incursões militares romanas ao Noroeste, iniciadas com 
D. Iunius Brutus, as quais permitiram abrir novas rotas comerciais 
com as áreas meridionais da Península. Atendendo aos materiais 
e ao grau de desenvolvimento de alguns dos povoados incluídos 
na categoria A, que parecem adquirir a feição de oppida, os contactos 
com a região deveriam fazer-se essencialmente por via marítima 
e através do litoral, o que implicaria a existência de rotas proto- 
-históricas, nomeadamente através dos vales dos rios Ave e Cávado. 

Estes contactos produzem transformações que podem ser 
verificadas em vários povoados do Noroeste peninsular, patentes 
na construção e/ou reforço do aparato defensivo, na remodelação 
dos espaços habitacionais e no chamado fenómeno de “proto- 
-urbanização”, de que a Citânia de Briteiros é um exemplo claro 
(Carvalho, 2008, vol. II, ID 3084101). 

Estes grandes povoados, como a Citânia de Briteiros e o Castro 
das Ermidas (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3121801) que conhecem um 
importante dinamismo entre finais do século I a.C. e o século I d.C., 
acabam por ser abandonados ou mantêm uma ocupação residual 
depois dessa época. 

Numa situação diferenciada estão alguns povoados que 
parecem manter-se ocupados para além do século I da nossa 
Era. Importa, pois, tentar compreender a retracção de uns e 
a manutenção de outros. Neste contexto, parece indiscutível 
que  os  povoados que conhecem uma evidente pujança a partir 
de meados do século II e durante o século I a.C. até meados ou 
finais do I d.C., com nítido abandono ou povoamento residual 
depois dessa época, devem esta circunstância a fenómenos 
externos à conquista definitiva do Noroeste, com as guerras 
cantábricas. A sua importância prender-se-á com a posição que 
ocupavam no quadro de povoamento anterior a essa conquista 
e, naturalmente, aos contactos com o poder romano. 

A pujança dos referidos povoados coabita, assim, com a 
fundação de Bracara Augusta e o seu primeiro século de existência. 
Tal facto pode decorrer do seu papel como locais centrais na 
rede de povoamento pré-romano, mantendo alguma importância 
estratégica mesmo após a instalação de novos tipos de habitat que 
irão definir novas redes de povoamento, mas, também, a instalação 
de novos eixos de circulação e de novas centralidades económicas. 

No entanto, os novos eixos e centralidades que definem a nova 
matriz de ordenamento do povoamento têm necessariamente um 
tempo de implantação e “generalização”. Esse parece ser o tempo 
da coabitação entre velhos castros e novas formas de povoamento, 
ao qual se seguirão inevitáveis fenómenos de retracção de alguns 
povoados e a permanência de ocupação de outros. 

A manutenção de ocupação de alguns povoados poderá 
explicar-se com a implantação de uma nova rede de povoados 
e de eixos económicos de circulação que permite uma (re)

configuração na qual eles possuem um papel activo. Nalguns 
casos, esta sobrevivência ou continuidade regista-se nos povoados 
que se situam junto às vias, como parece ser o caso de Monte 
Redondo-Guizande, do Monte da Falperra, do castro de Eiras 
Velhas e Monte das Caldas-Gondizalves, que podem ter cumprido 
um papel importante de controle da estrutura viária da região. 

O castro de Monte Redondo-Guizande domina a portela 
de passagem da via XIX, entre a veiga do Penso e o vale do rio 
Pelhe, a sul. A presença inequívoca de uma continuidade de 
ocupação durante a época romana permite supôr uma importância 
significativa deste povoado como “contraforte” de controle e apoio 
da passagem desta via. 

O Castro de Eiras Velhas possui indícios de romanização que 
admitimos poder atribuir à sua importância estratégica, como 
ponto de controle e de manutenção da via XVII.

A ocupação romana do Monte da Falperra, não suficientemente 
conhecida, com a sua posição de domínio sobre uma ampla área, 
por onde passariam duas importantes vias romanas (a via XVI e 
a que seguia para Emerita Augusta por Tongobriga e Egitânia), sugere 
que poderia desempenhar um papel importante de controle da 
região a sul da cidade, facto que terá justificado uma manutenção 
do povoado. 

O Monte das Caldas-Gondizalves, pelas destruições de que 
foi alvo, não permite um conhecimento claro do seu grau de 
ocupação no período romano e obriga, por conseguinte, a uma 
redobrada atenção. Terá sido, à semelhança do que aconteceu 
com outros povoados da região, progressivamente abandonado 
durante o século I d.C.? O facto de se situar junto da via 
secundária que ligava a cidade ao litoral pode ter-lhe conferido 
um papel de alguma importância, mas seria essa eventual função 
suficientemente decisiva para implicar uma ocupação longa, de 
que não temos registos fidedignos? 

Finalmente, o Castro Máximo ou Monte Castro exige, pela sua 
proximidade relativamente ao local de implantação de Braga, uma 
atenção particular. Os dados actualmente disponíveis permitem 
admitir uma ocupação do povoado até meados do séc. I d.C., o 
que implica uma coexistência com os primeiros momentos de 
ocupação de Bracara Augusta. Apesar da proximidade em relação 
à urbe, o facto não nos parece estranho. Com efeito, o projecto 
fundacional implicou a mobilização de uma vasta mão-de-
obra junto da população indígena. E se, em muitos casos, essa 
mão-de-obra se instalou no sítio onde foi construída a cidade, 
é também possível a manutenção de um povoado nas suas 
imediações que pudesse funcionar, passe o termo, como uma base 
de apoio periférica para a construção da cidade. 

A possibilidade de o Castro Máximo poder corresponder ao 
castellum Acripia / Agripia (Martins, 1990), referido em duas inscrições 
funerárias da cidade, é muito sugestiva, sobretudo se a inspiração 
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tiver sido o antropónimo Agrippa e a referência remeter para o lugar 
tenente de Augusto, Marcus Vipsanius Agrippa, uma das personagens 
mais importantes ligadas ao fundador de Bracara Augusta. (Tranoy 
& Le Roux, 1989–1990, p. 210; Redentor, 2011, pp. 107 e 233)1 

1.3. A cidade romana 

A fundação de Bracara Augusta e a implantação da rede viária 
romana marcaram um ponto de viragem fundamental no processo 
de transformação das formas de organização do território e da 
paisagem, pelo menos na região correspondente à zona ocidental 
do futuro Conventus Bracarensis. Evidentemente, essas transformações 
ocorrem a ritmos e escalas variáveis no espaço e no tempo, embora 
nos pareça razoável aceitar a data da pacificação definitiva da 
Hispânia por Augusto e a fundação da cidade como um marco 
incontornável de catalizador de mudança. 

Esta mudança ocorre, antes de mais, com a fundação de um 
conjunto de cidades no Noroeste da Hispânia, fruto de um processo 
de (re)organização administrativa que deverá ter-se iniciado no 
final das guerras cantábricas, em 19 a.C. A fundação, sensivelmente 
sincrónica, de Bracara Augusta, Lucus Augusti e Asturica Augusta impõe 
uma estratégia clara de controle do território por parte do poder 
imperial. Estas cidades mobilizam, desde a época de Augusto, vários 
níveis de organização do poder, nomeadamente o de capitais de 
conventus iuridicus, ampla circunscrição administrativa que parece 
ter sido uma criação do primeiro imperador (Dopico Caínzos, 2009). 

Os dados arqueológicos disponíveis demonstram que 
Bracara Augusta foi fundada ex nihilo. Este facto é validado pelo 
reconhecimento arqueológico de um processo de povoamento 
gradual a partir da última década do século I a.C., momento que 
assinalará o início das atividades construtivas e, provavelmente, 
das primeiras operações de planeamento ortogonal do espaço 
urbano. Neste período de tempo, uma comunidade presta honras 
a Roma e a Augusto através de uma série de dedicatórias de que 
se destacam a homenagem feita pelos bracaraugustanus, no dia 
do aniversário do legado imperial Paulus Fabius Maximus, datada 
entre os anos 3 e 2 a.C. (Tranoy, 1981), a que é dedicada a Agrippa 
Postumus, datada entre 12 e 4 a.C. (Redentor, 2011, nº 154), assim 
como as dedicatórias ao Génio (Redentor, 2011, nº 160) e ao Génio 
de Gaio César (Redentor, 2011, nº 161), também homenageado 
entre 6 e 2 a.C., numa outra dedicatória onde se homenageiam 
igualmente os netos de Augusto (Redentor, 2011, nº 153). Este 
conjunto notável de iniciativas revela um corpo cívico coeso que 
se identifica como pertencendo à cidade, corpo cívico que garante 
a sua ligação e a de Bracara Augusta a Roma e a Augusto. 

Os processos de transformação da estrutura do mundo indígena, 
que podemos inscrever num tempo longo, seguramente anterior 

à fundação da cidade romana, permitem compreender a aparente 
facilidade de integração das populações na estrutura política que 
se desenha com as reformas de Augusto e o seu papel activo na 
construção da cidade. Com efeito, a fundação ex nihilo da cidade, 
que supõe a ausência de um povoado da Idade do Ferro renovado 
pela fundação romana, não é incompatível com uma forte presença 
indígena na composição do corpo cívico da cidade romana, 
testemunhada pela documentação arqueológica e epigráfica 
(Tranoy & Le Roux, 1989–90; Redentor, 2011). 

A distribuição dos povoados pré-romanos e as suas 
características permitem supôr um papel activo na escolha 
do local para fundar a nova cidade e na sua gradual construção 
e povoamento. O protagonismo que as elites indígenas vão ter 
na organização do corpo cívico da nova cidade, está patente no 
desempenho de importantes cargos inerentes às funções da cidade 
enquanto capital de conventus iuridicus, designadamente no âmbito 
do culto imperial (Redentor, 2011, nº 166).

Bracara Augusta parece ter assumido, tal como Alain Tranoy 
sugeriu em 1981, um papel central como ponto nevrálgico de 
confluência de uma rede de caminhos naturais, que se foram 
consolidando ao longo do I milénio a.C. e constituem a base 
da rede viária romana (Tranoy, 1981; Martins, 1990; Lemos, 1999; 
Carvalho, 2016b).

A reconstituição da planimetria da cidade romana representa 
o resultado de um vastíssimo conjunto de trabalhos que se 
desenrolam desde 1976 no âmbito de um importante projecto 
de arqueologia urbana, tendo revelado a existência de um plano 
ortogonal. A recuperação desta malha ortogonal tem vindo a 
ser proposta e revista com base num conjunto muito amplo de 
informação onde se incluem os eixos viários, as áreas construídas 
dos quarteirões, limites de pórticos, pavimentos e rede de 
saneamento, tendo todos os elementos recuperados sido sujeitos 
a uma apurada cartografia, várias vezes revista e melhorada com 
a realização de vários levantamentos topográficos.

Tomando por referência a distância entre os eixos das ruas 
conhecidas encontrou-se um módulo de 156 pés (46.20 m), quer 
no sentido N/S, quer no sentido E/O que definiria uma grelha 
quadrada, com uma orientação NNO/SSE, apresentando um 
desvio de 16º relativamente ao norte (Martins, Ribeiro, Magalhães, 
Braga, & Ribeiro, 2017)

Esta modulação foi observada na zona da insula das 
Carvalheiras, bem como noutras intervenções arqueológicas 
realizadas em vários locais da cidade. A modulação proposta 
poderá, evidentemente, ter sofrido adaptações à topografia do 
local de implantação da cidade, sendo certo que foi alterada ao 
longo da ocupação da cidade. (Martins, Ribeiro et al., 2017; Fontes, 
Martins, Ribeiro & Carvalho, 2010; Ribeiro, 2008; Ribeiro & 
Fontes, 2015; Braga, 2010, 2018; Ribeiro, 2013; Magalhães, 2019).

1. Trata-se de uma ara 
funerária encontrada 
na igreja de S. Martinho 
de Dume (CIL II 2433; 
Carvalho 2008, vol. II, 
ID 3031001) e de uma 
estela funerária (CIL 
II 2435) encontrada 
em Braga e atribuível 
à necrópole da Rodovia 
(Tranoy & Le Roux, 
1989–1990, p. 210). 
Armando Redentor sugere, 
com iguais cautelas, 
uma outra hipótese: 
a de que o castellum Acripia 
correspondesse à Citânia 
de Briteiros (Redentor, 
2011, p. 233). 
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Os resultados da investigação sugerem que o povoamento 
bem como o arranque da urbanização da cidade, deverão 
ter-se desenvolvido ao longo da última década do século I a.C., 
intensificando-se nas décadas seguintes e atingindo um momento 
de grande dinamismo no período flávio e antonino. O registo 
arqueológico disponível documenta um notável dinamismo 
construtivo e económico entre o período flávio e o século II, 
momento em que a urbe terá atingido a máxima ocupação da 
área planificada, destacando-se igualmente uma utilização 
intensa dos subúrbios, com a instalação de equipamentos 
artesanais ou edifícios públicos, de que é exemplo a construção 
do anfiteatro. É da época flávia o conjunto constituído por umas 
termas e um teatro, localizados nas imediações do forum, que 
constituem os exemplares melhor conhecidos da arquitetura 
pública de Bracara Augusta. 



2. Ocupação
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2.1. Rede viária 

A estruturação de uma rede viária constitui um processo 
decisivo na ocupação do espaço. Funcionando como um 
esqueleto as vias garantiam a defesa e afirmação do poder de 
Roma sobre os territórios conquistados com ligações, a escalas 
variadas, entre os principais aglomerados populacionais 
e destes a Roma. Articulando núcleos urbanos e amplas 
regiões, promoviam, igualmente, a ligação entre as cidades e 
os territórios adjacentes, assumindo um papel fundamental 
na organização das relações cidade-campo (Grenier, 1934). 
Nesse sentido, as vias constituem uma das principais entidades 
reguladoras da paisagem que nos interessa investigar numa 
aproximação gradual ao território centuriado.

2.1.1. A rede viária estrutural

A região onde se instalou Bracara Augusta apresenta condições para 
ter sido uma zona de confluência de rotas de circulação proto-
históricas e é nessa suposição que podemos entender a hipótese 
sugerida por Alain Tranoy (1981) do local de fundação da futura 
cidade romana ter sido usado como ponto de encontro das 
comunidades indígenas da região. A identificação nas escavações 
realizadas na colina do Alto da Cividade de algumas moedas 
republicanas e de alguma cerâmica tardo republicana (Morais, 
2005) pode vir em reforço daquela hipótese, sugerindo também 
que o local possa ter sido usado como mercado (Elena Garrido, 
Mar & Martins, 2008). 

A rede de vias principais na região de Braga explica-se, antes de 
mais, pela disposição do relevo e da rede hidrográfica, basicamente 
de orientação NE/SO. A estes eixos estruturantes, acrescenta-se um 
conjunto de outros, cuja orientação NO/SE decorre da organização 
dos afluentes dos rios que seguem as linhas de fractura do relevo 
e que correspondem a portelas e a passagens de montanha. 

Nas regiões menos elevadas, a topografia permite uma 
circulação fácil. Estas zonas concentram-se nas margens dos 
rios Cávado e Este e nas veigas percorridas pelos seus afluentes. 
A sudeste da área de Braga, as zonas com altitudes mais baixas 
estão já inseridas na bacia do rio Ave, que comunica com a zona 
anteriormente descrita por portelas ou circuitos mais sinuosos 
de passagens de montanha.

Uma das intervenções mais significativas de Augusto no 
Noroeste peninsular concretizou-se na criação de uma rede de 
estradas, que ligavam o triângulo formado por Lugo, Astorga e 
Braga, a par, evidentemente, das vias que garantiam a ligação 
com as restantes regiões da Hispânia. Assim, a rede de itinerários 
principais garantia não só a pacificação efectiva da região, como 

também a sua organização administrativa, a exploração económica 
e o escoamento dos recursos agrícolas e mineiros da região.

Esta estrutura viária foi consolidada com os imperadores 
flávios, a partir da segunda metade do século I d.C., sobretudo com 
a construção da Via Nova, ou Via XVIII (Tranoy, 1995–96; Carvalho, 
2008, 2016b)2. 

Entroncavam em Braga, pelo menos, seis itinerários principais, 
cinco dos quais referidos pelo Itinerário de Antonino3: a via XVI 
– Bracara – Cale – Olisipo; a via XVII, que fazia a ligação a Astorga 
por Chaves; a via XIX, Bracara – Lugo, por Prado, Ponte de Lima, 
Valença e Tui; a via XX ou via per loca maritima, com traçado ainda 
muito discutido; a via (não citada no Itinerário) que fazia a ligação 
a Emerita Augusta, por Tongobriga e Egitania, e a via XVIII, aberta 
sob os flávios, que assegurava a ligação a Astorga pelo coração 
da principal área mineira do Noroeste Peninsular (Tranoy, 1981; 
Carvalho, 2008, 2016b). 

A via XVI seguia um itinerário entre Bracara Augusta e Olisipo, 
cujo traçado detalhado foi estudado por Vasco Mantas (1996). 
O percurso entre Bracara e Cale seguiria um trajecto para sul que 
passaria por Mouta, Capela e Esporões. Nestes locais estariam 
os miliários indicativos das milhas I, II e III (Mantas, 1996, p. 850). 
A proposta daquele autor de uma saída da via pelo lado oeste da 
cidade tem sido questionada por vários investigadores, tendo 
sido sugerida uma saída pela porta sul da cidade que se situaria 
próxima da actual rua dos Pelames ou de S. Geraldo. No entanto, 
é admissível que a via pudesse comtemplar ambas as saídas 
(poente e sul), eventualmente ligadas. 

O miliário de Adriano (Rodríguez Colmenero et al., 2004), 
encontrado em Braga, que indica XXXV milhas a Cale, poderá 
assinalar a milha 0 e não a milha 1, como tem sido sugerido. 
Trata-se de um miliário que foi descoberto nas proximidades 
da porta sul da muralha medieval, sendo provável que tenha sido 
deslocado da porta romana para o local onde foi encontrado 
(Lemos, 2002, p. 104).

A via XVII saía da cidade seguindo o eixo do decumanus 
maximus oriental, que teria o seu remate, muito possivelmente, 
no tramo final da rua dos Falcões, perto da zona do actual largo 
Carlos Amarante. A presença de uma necrópole precisamente 
nesta área sugeria esta possibilidade (Martins & Delgado, 1989–90), 
corroborada pelos trabalhos arqueológicos aí realizados. Com 
efeito, a descoberta de parte da via, que corre no interior do 
quarteirão onde se situava o edifício dos antigos CTT, veio 
confirmar plenamente esta hipótese (Braga, 2018; Braga, Marado, 
Torres, Silva & Fontes, 2019). Daí, a via seguiria em direcção ao 
largo da Senhora-a-Branca, passando de seguida pelas actuais ruas 
de S. Vitor e D. Pedro V, avenida Padre Júlio Fragata (Rodovia), 
rua de S. Vitor-o-Velho, rua do Pulo e rua Nova de Santa Cruz. 
Seguindo o alinhamento da rua Nova de Santa Cruz, prosseguiria 

2. Remetemos para a 
extensa bibliografia já 
publicada o elenco e 
descrição dos miliários 
encontrados, quer na 
cidade quer nos percursos 
viários assinalados. A 
obra publicada sobre 
os miliários e inscrições 
viárias romanas dos 
conventos bracarense, 
lucense e asturicense, 
sintetiza os conhecimentos 
acumulados sobre 
esta região, sendo um 
valioso e incontornável 
instrumento de trabalho 
(Rodriguez Colmenero, 
Ferrer Sierra & Alvarez 
Asorey, 2004). 

3. O Itinerário de Antonino 
chegou até aos nossos 
dias através de sucessivas 
cópias, correspondendo 
as primeiras edições, 
em letra de imprensa, ao 
século XVI. Neste texto, 
referem-se as principais 
estradas do Império, 
fazendo-se menção a 372 
vias terrestres, a inúmeras 
mansiones e às distâncias 
entre as mesmas, surgindo 
os itinerários desenhados 
por simples traços 
rectilíneos, independentes 
uns dos outros. Quanto ao 
espaço que cruza a actual 
região do Entre-Douro-
e-Minho, esta fonte cita 
cinco vias entre as quais: 
a estrada de Cale (Porto) a 
Bracara Augusta; a da Geira 
Romana (Via Nova); a que 
ligava Bracara Augusta a 
Asturica, por Chaves e a que 
ia de Braga a Lugo (Lucus 
Augusti), por Tui.
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pelos terrenos da Quinta dos Peões, zona paralela à actual EN 103. 
Daqui seguiria para Areal de Baixo e daí para Pidre, Vilar e Toja, 
na freguesia de Este – S. Mamede. Passava, depois, pela capela 
de S. Simão e daí seguia em direcção à zona nascente do rio Este 
(Martins, 1990; Lemos, 2002). 

Este traçado encontra-se parcialmente confirmado pela 
existência de dois miliários, um aparecido no actual largo do 
Orfeão, anexo à parte final da rua Pedro V e outro conhecido desde 
longa data, descoberto em Areal de Baixo. 

O primeiro está dedicado a Tibério, data do ano 32, 
encontrando-se intacto, podendo indicar a milha 0, uma vez que 
não possui qualquer indicação de distância à cidade (Martins, 
1990, p. 89; Rodríguez Colmenero et al., 2004). O segundo miliário 
(Carvalho 2008, vol. II, ID 3035101) dedicado ao imperador 
Constante, encontra-se truncado, não possuindo indicação de 
milha e data do século IV (333–350) (Martins,1990, pp. 88–89; 
Rodríguez Colmenero et al., 2004).

A via Nova ou via XVIII foi construída na dinastia dos flávios, 
muito provavelmente em torno de 80 d. C., atendendo à cronologia 
dos miliários mais antigos que lhe são atribuídos dedicados a 
Tito e Domiciano. A via estrutura um itinerário alternativo ao da 
via XVII entre Bracara Augusta e Asturica Augusta, numa época em 
que a intensificação da actividade mineira da região do Noroeste 
e o seu crescimento económico assim o exigiam. Mais directo do 
que a antiga ligação de Bracara Augusta a Asturica por Aquae Flaviae 
com 365,5 km, contra os 318 km da via Nova, este novo itinerário 
implicava ultrapassar regiões de relevo acidentado e com baixa 
densidade populacional. 

A via saía de Braga pelo eixo nordeste, seguindo 
aproximadamente o traçado da actual rua de Janes, largo de 
São Francisco, rua dos Chãos, rua de São Vicente e largo de 
Infias, seguindo para o Areal. A partir da região das Sete Fontes, 
a via abre-se para o vale do Cávado, descendo para Adaúfe. Uma 
hipótese que nos parece mais plausível do que as anteriormente 
apresentadas supõe um trajecto que contornaria o monte de 
Montariol, evitando o desnível de cota que o trajecto pelas Sete 
Fontes necessariamente implicaria (Carvalho, 2008, vol. III, 
Mapa 17). Admitindo-se esta proposta, a via seguiria para Adaúfe 
sem grandes variações de altitude e, de acordo com a hipótese de 
existência de um aqueduto nas Sete Fontes, manteria uma certa 
distância relativamente a este equipamento, o que se coaduna com 
a necessária preservação de uma construção de abastecimentro de 
água à cidade. Da região de Adaúfe a via prosseguiria para Ancêde, 
local onde se poderia transpôr o rio Cávado em barcas4.

O traçado sugerido para a saída da via na parte mais próxima da 
cidade, sobretudo no que respeita à sua passagem pelo largo de S. 
Francisco, em direcção à rua dos Chãos, parece confirmado pela 
descoberta, no referido largo, de um altar dedicado aos Lares Viales 

(Cunha, Encarnação & Lemos, 2005), bem como pela identificação 
de sepulturas, associadas a uma necrópole, situada nas imediações, 
que era totalmente desconhecida até ao ano de 1995, quando 
se realizaram as escavações de minimização do parque de 
estacionamento da avenida Central (Braga, 2018). 

O traçado da Via XX, Bracara – Lucus Augusti per loca maritima, 
referida no Itinerário de Antonino, tem sido considerado coincidente 
com o traçado da via XIX na parte correspondente ao seu percurso 
no território português. Não é essa a nossa opinião, defendendo-se 
aqui um percurso autónomo desta via desde Bracara até ao 
litoral. Sugerimos que a via saísse pela porta oeste, seguindo pela 
chamada calçada da Naia, contornando o monte de S. Gregório e 
passando a sul do monte das Caldas, em Gondizalves. A proposta 
aqui sugerida para o traçado da Via XX não invalida a sugestão de 
uma via secundária que deveria correr a norte do rio Cávado, que 
acreditamos necessária e que será muito provavelmente passível 
de confirmação arqueológica em trabalhos futuros. Parece-nos, 
no entanto, que a via privilegiada de acesso de Bracara ao litoral, 
suficientemente importante para ser citada no Itinerário de Antonino, 
se faria pela margem sul do rio Cávado (Morais, 2005). 

A via, não citada no Itinerário de Antonino, que fazia a ligação a 
Emerita Augusta, capital da Lusitânia, por Tongobriga e Egitania (Idanha-
-a-Velha) sairia, possivelmente, por uma porta localizada a sudeste 
da cidade, na zona da atual Quinta do Fujacal, onde se encontrou 
uma necrópole. O seu percurso seguiria para sul, junto ao monte 
da Falperra, pela portela que dá acesso ao vale do Ave, seguindo 
por S. Martinho de Sande e Caldas das Taipas (Lemos, 2002).

2.1.2. A via XIX entre Braga e o Cávado

O trajecto da via XIX entre Bracara e Tude merece-nos uma 
particular atenção. Seguimos, nas suas linhas gerais, o traçado 
publicado por Carlos Alberto Brochado de Almeida (1979) 
embora, como em relação à maior parte das vias, necessite de 
uma confirmação rigorosa no terreno, só possível com trabalhos 
de prospecção intensivos em vários dos seus tramos.

É, precisamente, em virtude dos trabalhos de campo que 
levamos a cabo no percurso entre a cidade de Braga e o rio 
Cávado que nos é possível propôr um traçado alternativo ao 
desenhado pelo autor citado e seguido por vários outros autores 
para o percurso da via XIX nesta área5. 

Antes de mais, parece-nos ser possível sustentar um percurso 
da via XIX com saída da cidade por um eixo norte, passando na 
zona do actual convento do Pópulo6. 

A proposta de uma saída da via pela porta norte da cidade 
romana, seguindo a orientação do cardo maximus condiz, aliás, 
com a presença de sepulturas na zona do convento do Pópulo 

5. Os trabalhos de 
prospecção referidos 
concentraram-se num 
transepto, entre Braga e 
o rio Cávado, definido no 
Mapa 7 pelos eixos 12,13 e 
14 com os Q a W, região na 
qual trabalhamos em duas 
campanhas de prospecção.

6. Frei Agostinho de Jesus 
foi arcebispo de Braga 
entre 1587 e1609, tendo, 
em 1595, feito uma 
doação de terrenos para 
construção do convento 
do Pópulo aos frades 
eremitas descalços de 
Stº Agostinho, construção 
que se inicia em 1596. 

4. A ponte do Porto, 
ainda hoje existente, é 
de construção medieval, 
sendo possível que tenha 
substituído uma obra 
anterior da época romana. 
No entanto, é admissível, 
também, que a travessia 
do rio não se fizesse por 
uma ponte, mas sim por 
barcas, um pouco mais a 
jusante, precisamente no 
lugar de Ancêde.
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e com o achado de dois fragmentos de miliários nas proximidades 
do mesmo (Martins, 1990; Fontes, 1993; Braga, 2018). Um dos 
miliários aparecidos junto ao Convento do Pópulo foi encontrado 
numa das paredes do edifício do Patronato de Nossa Senhora da 
Torre (Araújo, 1982, p. 142; Santos, Le Roux & Tranoy, 1983, p. 199). 
O outro miliário foi encontrado na rua Frei Caetano Brandão, 
numa sub-cave dos Paços do Concelho (Fontes, 1993, p. 76). Para 
além dos dois miliários referidos existe um outro, integrado numa 
parede de uma loja do lado esquerdo da rua Frei Caetano Brandão, 
que se situa pouco abaixo de uma estrutura identificada em 
escavações realizadas em 2007, que se supõe corresponder a uma 
porta da muralha romana7. Este último miliário, que se encontra 
inédito, poderia assinalar a milha 0 da via.

Mas, para além destas referências, importa referir alguns dos 
argumentos que nos permitem sustentar esta afirmação face 
às propostas de uma saída da referida via pela rua da Cónega 
(Almeida, 1968) ou, pelo eixo oeste da cidade (Almeida, 1979).

A saída da via pelo eixo oeste da cidade foi sustentada por 
Carlos Alberto Brochado de Almeida, que refere, assim, o seu traçado: 

“Deixando a porta de Maximinos a estrada dirige-se para as 
imediações da estação dos caminhos de Ferro, enveredando 
em seguida mais ou menos pela actual estrada para Semelhe, 
cortando um pouco mais adiante para o Monte Barral e calçada 
do Tourido, esta já na freguesia de S. Jerónimo de Real (...) 
(Almeida 1979)”8.

Esta proposta, que implica não só uma saída pelo eixo oeste, 
mas, sobretudo, uma inflexão considerável da via ainda mais para 
poente, pelo monte de Cones e calçada do Tourido, parece-nos 
de rejeitar. É possível que parte deste trajecto corresponda a uma 
via secundária, justificada pela necessidade de ligação da cidade à 
villa de Semelhe, ou ao sítio arqueológico de Cones, mas, de modo 
algum, ao traçado da via XIX.

A saída da via pela rua da Cónega ou rua da Boavista, seguindo 
por Real e daí até ao Cávado, pela actual estrada de ligação a 
Prado, passando o rio na zona da atual ponte, defendida por Carlos 
Alberto Ferreira de Almeida (1968, p. 34) levanta igualmente uma 
série de objecções. Antes de mais, na imagem mais antiga que 
representa a zona, o Mapa de Braunio de 15949, não aparece qualquer 
traçado que possamos fazer corresponder à rua da Cónega, 
mantendo-se o eixo norte, que defendemos como o original traçado 
da via XIX, como o mais claramente registado. Não há qualquer 
elemento que permita sustentar a hipótese de construções na rua 
da Boavista (Cónega) antes de finais do século XVI. [Figura 1]
As referências à Cónega em documentação medieval do cabido da 
Sé de Braga permitem, antes, fixar uma grande quinta ou campo 
murado, circundado por um caminho. O campo da Cónega, cuja 

constituição é provavelmente posterior à divisão das propriedades 
entre a mesa do cabido e a mesa da mitra, em meados do século 
XII, parece configurar-se como uma propriedade bem estruturada 
entre S. Pedro de Maximinos, Cones e o canto da antiga Porta 
Nova. O circuito do muro e, portanto, dos antigos caminhos, 
englobava duas direções: a de Cones e a de S. Pedro de Maximinos. 

Em 1389, a propósito de um pagamento de que se devia pela 
leira da choça, na Lavandeira, refere-se que esta entesta na carreira 
“que vay arredor do muro da Coonega pera Coones” (Nogueira, 
1998, p. 94). Numa questão sobre águas, implicando o abade de 
S. Pedro de Maximinos, descreve-se, em 1493, que “açerca da dicta 
egreja de Ssam Pedro em a carreira que vaj pera ella da Conega esta 
hua fonte perenall de que corre agua e logo entra em huum campo” 
(ADB, 2ª Gaveta das Propriedades do Cabido, doc. 50).

No tombo das propriedades do Cabido, realizado em finais do 
século XV, refere-se a devesa da Cónega, a propósito de uma outra 
situada em Cones10. Esta confrontava com uma parede grande de 
pedra com a devesa da Cónega. No extremo, na parte de baixo, 
refere-se uma estrada que vai de Cones para a Cónega:

“Item em Coones esta hua leira de devessa (…) que he toda 
de castanho e de carvalho (…) E parte a dita leira per hua 
parede de pedra que he grande e boa parede que vay antre ella 
e a devessa da Coonega que he do cabiido E vay a dita parede 
de fundo acima tanto quanto vay a dita leira E a dita leira jaz 
acarom (?) da dita parede E da outra parte esta outra leira de 
devessa que foy de Lopo Fferrnandez do Penedo E antre hua 
e a outra esta huum valado por estrema por onde parte E da 
parte debaixo vay entestar na estrada que vay de Coones pera 
a Conega em hua parede que esta antre ella e a dita estrada 

7. Escavações realizadas 
pelo Gabinete de 
Arqueologia da Câmara 
Municipal de Braga, 
dirigidas pelo 
Dr. Armandino Cunha, 
a quem agradecemos as 
informações prestadas.

8. Em Tourido existem 
referências ao achado de 
um “miliário anepígrafo”, 
peça que tivemos 
oportunidade de observar 
e cuja classificação como 
miliário nos levanta sérias 
dúvidas. Estamos mais 
próximos da suposição 
de Luís Fontes que acredita 
poder tratar-se de um 
marco em forma de meia 
coluna que poderia servir 
de limite de freguesias 
(Fontes, 1993). 

9. Esta gravura, 
normalmente referida 
como “mapa de Bráunio”, 
representa a cidade 
de Braga em finais do 
século XVI e faz parte 
de um dos atlas mais 
conhecidos da cartografia 
do Renascimento, o Atlas 
urbano de Georg Graun 
e Franz Hogenberg, 
publicado em Colónia, 
sob o título de Civitates 
Orbis Terrarum.

Figura 1. 
Mapa de Braga 
(Braunio, 1594) 
1. Zona da futura implantação 
da Rua da Cónega; 
2. Via XIX
3. Zona da futura implantação 
da Igreja do Pópulo

1
2

3

10. Este Tombo é 
particularmente minucioso 
na anotação dos elementos 
demarcatórios das 
propriedades. Consulte-se, 
a propósito, Cunha (2004).
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E da parte de cima entesta em hua rriba que esta antre ellas 
e huum campo que he da Conega que também he do dito 
cabiidoo.” (sic) (ADB, Tombo 4º do Cabido, fl. 52v.)

Em meados do século XVIII são feitos os índices dos prazos 
das propriedades urbanas (casas) e rurais (casais) do cabido, 
numa operação gigantesca de verificação e encadeamento do 
arquivo documental da instituição, que terá no mapa das ruas 
de Braga a sua expressão mais espetacular. Aí se levanta rua a rua 
o desenho e características das casas, num levantamento minucioso 
das fachadas. Nos índices ficarão registados num registo sumário 
que remete para os livros de prazos, existentes desde finais do 
século XV, os sucessivos emprazamentos e renovações de prazos 
de cada uma das propriedades11. No índice urbano (o das casas), 
o cabido só conseguirá fazer recuar a documentação existente 
sobre o arruamento da Cónega a 1607 (ADB, Índice das Casas 
do Cabido, t. IV, fls. 267–440). É no índice rural que encontraremos 
inventariados os documentos ligados à Cónega, enquanto quinta 
(ADB, Índice dos Casais do Cabido, fls. 442–442v). 

Na cartografia posterior, nomeadamente no mapa de Braga 
de André Soares, de 1756, a rua da Cónega aparece já representada, 
verificando-se o desaparecimento do antigo eixo, para norte, 
que corresponderia à fossilização do traçado da via XIX. A 
questão estará, pois, em compreender que alterações explicam a 
desativação do eixo da antiga via XIX em detrimento daquele que 
acabará por consolidar-se na rua da Cónega e no trajeto da atual 
estrada em direção a Prado. 

A doação, em 1595, dos terrenos do futuro convento do 
Pópulo aos frades de Santo Agostinho, feita pelo arcebispo de 
Braga, frei Agostinho de Jesus, ativou uma expansão da cidade 
para norte, implicando, necessariamente, alterações na morfologia 
urbana. De facto, a construção do convento do Pópulo, iniciada 
em 1596 incorpora parte do eixo da antiga via XIX e apropria-se 
do largo onde esta via rematava a sua chegada à periferia da 
cidade, ainda visível no mapa de Braunio de 1594. A construção 
do convento fechou aquele largo, criando um “entravamento” 
a oeste do espaço que configurará o campo da Vinha. Com esta 
alteração potenciou-se a desativação progressiva do trajeto que 
seguia pela antiga via XIX e abriu-se a possibilidade de configurar 
uma nova morfologia viária, mais tarde concretizada com a 
transformação da carreira da Cónega em rua da Cónega.

Quanto à urbanização da rua da Cónega, o documento 
disponível, mais pormenorizado, é precisamente o “Mapa das 
Ruas de Braga” (MRB), de 1750, documento onde aquele eixo 
viário aparece mencionado como rua das Cónegas. O referido 
Mapa atesta 93 casas, no lado norte da rua e 57, no lado sul, sendo 
todas prazos do Cabido. O primeiro núcleo, próximo do centro 
da cidade, refere a casa nº 1, cuja frontaria principal está virada 

para o Campo da Vinha, correspondendo o nº 2, cuja frontaria 
dá para a rua dos Biscaínhos, à casa de C. Sottomayor, fidalgo 
da Casa Real12. Sobre a topografia do seu traçado retenha-se, 
ainda, a referência ao declive pronunciado deste eixo. Parte da 
rua encontra-se ainda, em meados do século XVIII, por urbanizar. 
Com efeito, o Mapa referido mostra um amplo espaço de campos 
e aí se fazem alusões circunstanciais a esse espaço não urbanizado, 
como acontece, a propósito da “casa nº 67 que confronta do poente 
com o campo nº 21 da estrada de Real” (MRB, vol. II, pp. 166–167). 

Merece destaque a menção a alguns pormenores importantes 
para o conhecimento da malha viária deste espaço. A antiga 
via romana chamava-se, na época, cangosta do Pópulo, a julgar 
pela referência à casa nº 171 que é expressamente referida como 
confrontando “do nascente, com a Cangosta do Pópulo”. No “Mapa 
das Ruas de Braga”, e ainda no que se refere à Rua da Cónega, 
é também mencionado um caminho que “vai pela Coturela para 
o convento de S. Frutuoso”, com o qual confrontavam as casas nº 119 
e 120 (MRB, vol. II, pp. 166–167). Este caminho corresponderia, 
provavelmente, a um eixo de ligação, eventualmente da época 
romana, entre a cidade e as villae de Coturela e de S. Frutuoso, 
cujo traçado se terá mantido na Idade Média, surgindo na cartografia 
posterior. Este será, muito provavelmente, o chamado “caminho 
dos frades”, que, partindo de S. Frutuoso de Montélios, é ainda 
hoje possível fazer a pé, pelo menos na parte do percurso não afetada 
pelas urbanizações mais recentes. 

A construção do Convento do Pópulo criou, pois, uma nova 
frente de potencial urbanização de Braga, no período moderno, 
sendo possível que este verdadeiro “loteamento” do cabido 
possa ser explicado por necessidades de investimento da elite 
da igreja bracarense. 

Da saída por um dos cardos da cidade, a via XIX continuaria, 
pois, para norte (Carvalho, 2008, vol. III, Mapa 16).

A presença de sepulturas na zona imediatamente adjacente 
ao Convento do Pópulo, cujos acompanhamentos arqueológicos 
foram feitos pela Unidade de Arqueologia (Martins & Delgado, 
1989–90; Braga, 2018) e o achado de fragmentos de dois miliários 
no edifício do Patronato e na Câmara Municipal de Braga (Fontes, 
1993) parecem, entretanto, representar um argumento a favor 
do trajeto que aqui propomos. 

Esta saída implicava vencer o declive entre Braga e o vale, 
de forma relativamente suave, contornando a vertente junto ao 
atual bairro de S. Martinho, permitindo uma circulação menos 
penosa e mais adequada aos constrangimentos topográficos, 
do que a necessária para percorrer a Rua da Cónega. De facto, 
a actual rua de S. Martinho, a poente do Convento do Pópulo, 
parece constituir o percurso provável para o trajecto da antiga 
via romana, embora deva ter-se em consideração que o traçado 
original foi parcialmente incorporado nos terrenos do convento. 

11. Se considerarmos o 
registo colectivo – sob 
o formato de cartulário 
– das propriedades da 
diocese de Braga desde 
a sua restauração, em finais 
do século XI, com o bispo 
D. Pedro, podemos pensar 
que o encadeamento 
do parcelamento e da 
propriedade rural e urbana 
tem meios para ser feito 
na longa duração (Amaral, 
1990, 2007). Quanto a 
nós, a investigação deve 
privilegiar o estudo 
por quadrantes ou 
sectores, desde o século 
XII até ao século XIX, 
numa investigação que 
não deve ser norteada 
por uma periodização 
demasiado curta. O 
programa de trabalhos 
efectuado no âmbito 
dos Mestrados de História 
Medieval, ao conseguir 
atingir um patamar de 
estudo sobre o património 
do Cabido, através de 
estudos de determinadas 
conjunturas, deverá dar 
lugar a um entrosamento 
efectivo da documentação 
medieval e dos livros de 
prazos das casas e dos 
casais, disponíveis para 
os séculos XVI–XIX, no 
âmbito cruzado de uma 
arqueologia do território. 
Pensamos, deste modo, 
que, a prazo, é possível 
fazer uma reconstituição 
georreferenciada do 
parcelamento dos 
arrabaldes de Braga, 
à semelhança do que 
Maria do Carmo Ribeiro 
(2008) fez com o 
estudo morfológico da 
cidade de Braga desde 
a época romana até à 
época moderna.

12. A Casa dos Sottomayor 
teria sido construída 
em finais do século XVI, 
ou inícios do século 
XVII, de acordo com o 
Mapa das Ruas de Braga, 
integrando-se, com a 
abertura da Rua da Cónega, 
justamente no seu início.
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Como foi já salientado, os alinhamentos conservados e visíveis 
na fotografia aérea nos terrenos contíguos ao mosteiro, bem como 
a observação do “Mapa de Braunio”, permitem traçar um percurso 
que correrá em parte do espaço do referido convento, seguindo 
pela estrada de acesso a Dume e infletindo à esquerda para aceder 
à capela de S. Lourenço da Ordem, designada em alguma cartografia 
por capela de S. Gerónimo, edificada junto ao cruzamento conhecido 
por “quatro caminhos”. Um dado que importa sublinhar é o facto 
do limite da freguesia da Sé se fazer precisamente pelo trajeto da via 
XIX, incorporando a rua da Cónega e terminando, precisamente, no 
cruzamento dos “quatro caminhos”, limite que se mantém até hoje. A 
partir do local da capela de S. Lourenço da Ordem, a via XIX passaria 
a ribeira de Gafos, que foi certamente buscar o nome à antiga Gafaria 
de S. Lourenço da qual a capela faria parte (Marques, 1989).

O “cruzamento dos quatro caminhos” era lajeado, como 
observaram e registaram alguns investigadores da Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, muito embora as obras 
de transformação urbanística da área de Montélios tenham destruído 
completamente esse pavimento. Desse lajeado e da dimensão 
do troço designado como Calçada da Ordem, que corresponderia 
ao traçado da via XIX, dá conta o relatório elaborado pela referida 
Unidade de Arqueologia, em Outubro de 1987, no qual se relata 
que, em virtude de fortes chuvadas, um troço da via, situado entre 
a capela de S. Lourenço e a ribeira de Gafos, ficou a descoberto:

“numa extensão de 500 metros, sendo ainda possível 
referenciá-la até às proximidades do lugar de Carcavelos (Dume), 
numa extensão total de aproximadamente 850 metros. Com 
cerca de 2,20 metros de largura média, de pavimento formado 
por grossas e largas lajes de granito perfeitamente niveladas 
e ajustadas, polidas pelo uso, a via corre entre muros de suporte 
de terras e divisão de propriedades, e a um nível inferior ao 
dos campos adjacentes.”13

Passada a ribeira de Gafos, o traçado da via parece persistir como 
divisão de propriedades, até à zona onde foi cortada pela estrada 
de acesso ao estádio municipal, infletindo um pouco para leste e 
continuando até Carcavelos, em Dume. Neste largo foi encontrado, 
segundo informações orais, um miliário, que foi transportado 
para Braga (Fontes, 1993). Do largo de Carcavelos, onde se situa 
a capela de Nossa Srª das Angústias, a percurso da via pode ser 
seguido para norte, passando, muito provavelmente, no interior 
da actual Quinta do Cordeiro ou de Brás Pereira (Dume), retomando 
o caminho atual alguns metros a norte. O troço seguinte passaria 
pela pequena ponte de Sobremoure (ou Sobremor), com um só 
arco, de paramentos rudes, cuja cronologia é difícil de aferir, dada 
a ausência de características claramente identificadoras de uma 
época histórica precisa (Fontes, 1993). 

Daí a via seguiria para o cruzamento junto de Felgueira. Foi 
junto a este cruzamento, mais precisamente no caminho que segue 
para nascente, que encontrámos um cipo gromático, provavelmente 
utilizado como limite da centuriação romana.

A observação da fotografia aérea desta área leva-nos a sugerir 
uma inflexão do traçado da via ligeiramente para poente, no 
terreno que ladeia o caminho actual (Carvalho, 2008, vol. I, 
pp. 307–308, 2016b).

Do local que corresponde ao actual cruzamento de Felgueira, 
a via devia prosseguir até ao sítio conhecido como Caixas de Água 
e daí para Castro Mau. As profundas mudanças provocadas pela 
construção das instalações ligadas ao aérodromo de Palmeira 
tornam esta parte do trajecto particularmente difícil de identificar 
e confirmar. A partir de Castro Mau a via continuaria o seu trajecto 
para norte, seguindo na direcção dos actuais lugares de Stº Estevão, 
Formoso e cangosta da Cabra até atingir o rio Cávado. 

O rio poderia ser passado a vau ou por uma ponte, que poderia 
ter existido a montante da actual. A passagem a vau era viável e 
praticada regularmente até há alguns anos, quando se iniciou um 
processo de extracção de areias que foi afectando o traçado e caudal 
do rio. As praias fluviais, entretanto “construídas”, impediram 
definitivamente a passagem do Cávado a vau, prática corrente 
pelos habitantes de ambas as margens, que encontra um dos seus 
comprovativos no facto de muitas propriedades rurais não terem o 
rio como limite. Aliás, todas as informações orais que recolhemos 
na zona indicam que, até à vulgarização de automóveis e transportes 
públicos, os habitantes das freguesias de Dume, S. Pedro e S. Paio 
de Merelim deslocavam-se entre o campo e Braga pela “estrada 
velha”, por ser mais rápida e de percurso menos penoso, ou seja, 
pelo traçado que sustentamos ser o da antiga via XIX. 

Alguns argumentos podem ainda ser aduzidos em favor do 
traçado sugerido. 

Um deles é a delimitação do couto de Tibães14, que se fazia, não 
pela actual estrada, como seria provável se esta correspondesse a um 
traçado romano ou medieval, mas sim pelo caminho anterior a essa 
construção, ou seja, pela via XIX (Carvalho, 2008, vol. III, Mapa 18)15. 

A primitiva concessão do Couto de Tibães, feita por D. Henrique 
e D. Teresa, remonta a 1110. Os seus limites foram sujeitos a três 
versões e só na terceira, depois de um conflito travado com a mitra 
episcopal que só terminou em 1693, ficou assegurada a passagem 
dos limites pela estrada de Braga / Prado. Aurélio de Oliveira refere 
a propósito, o seguinte: 

“Na verdade, tanto a primeira como a segunda versão faziam 
os limites do Couto por Castro Mau, em S. Pedro de Merelim 
a este da actual estrada Braga-Prado, descendo os limites daí 
até ao Cávado. Todo esse grande pedaço de terra entrou num 
largo e grande litígio com a Mitra bracarense que apenas 

13. Este relatório, assinado 
por Luís Fontes, tinha como 
objectivo uma proposta 
de classificação da Capela 
de S. Lourenço e Calçada 
da Ordem como Imóveis 
de Interesse Público, tendo 
sido envi do ao IPPC em 
Outubro de 1997.

14. A primeira referência ao 
mosteiro de Tibães aparece 
numa doação particular 
à Sé de Braga, em 1077 
envolvendo propriedades 
em Tibães, localizadas 
nas proximidades de 
“onde agora se fundou o 
mosteiro” (Fontes, 2005, 
p. 188). Em 1110 os condes 
D. Henrique e D. Teresa 
doam ao Mosteiro de 
Tibães as terras adjacentes 
ao mesmo e fazem-lhe a 
outorga da Carta de Couto. 
Em 1833/1834 o mosteiro 
é encerrado e os seus bens 
incorporados na Fazenda 
Pública, sendo arrematada 
a cerca em hasta pública 
no ano de 1838 e o edifício 
em1864. Só em 1986 a 
parte privada do mosteiro 
foi comprada pelo Estado 
português. O couto de 
Tibães abrangia uma área 
com mais de 700 hectares, 
incorporando a totalidade 
ou parte das freguesias de 
Padim da Graça, Mire de 
Tibães, Parada de Tibães, 
Frossos, Panóias, Merelim 
(São Paio) e Merelim (São 
Pedro). Os seus limites 
foram cartografados, de 
acordo com as inquirições 
de 1220, por Luís Fontes, 
que descreve a sua área e 
contornos: “O rio Cávado 
limitava o couto por 
Noroeste, demarcando-se 
a Sudoeste pela cumeada 
de Montélios e de São 
Gens (agora monte de São 
Filipe); inflectia depois 
para Nordeste, entre 

os termos de Parada e 
Semelhe, até Fonte Cova, 
prosseguia por Gandarela 
e Castro Mau, terminando 
novamente no rio Cávado” 
(Fontes, 2005, p. 38).

15. A delimitação do couto 
de Tibães foi executada por 
Luís Fontes e transposta 
por nós para os mapas 
apresentados aqui e em 
Carvalho (2008, vol. III, 
Mapa 18).
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terminou em 1693 daí resultando a amputação de todo esse 
território, ficando a divisória, pelo lado Este a coincidir com 
a “Estrada do Carmo” que ligava Braga a Prado, pela ponte, 
que ainda hoje existe, e sobre a qual a Abadia passou a deter 
de meias a jurisdição.” (Oliveira, 1979, pp. 42–43) 

As referências à construção ou reparação da actual estrada Braga 
/ Prado, bem como os limites do Couto de Tibães, corroboram 
o que as prospeções efetuadas na zona e as informações orais 
recolhidas nos indicam. O trajecto da via XIX poderia seguir 
um percurso a montante da atual estrada de ligação a Braga, 
passando-se o rio igualmente a montante da atual ponte:

“Já em anos anteriores a 1630 a Abadia e a população do Couto 
colaboraram na abertura e conservação da estrada de Prado 
para Braga e mesmo na construção da ponte, que ainda hoje 
ali atravessa o Cávado (...). Antes da abertura dessa estrada 
e do acesso à ponte, os limites do Couto, conforme os textos de 
doação, ia mais para cima daquela até Macrome, limite do Couto 
com Braga onde ia ter outra – a antiga estrada de Braga com 
ligação para Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença e também 
Viana, lugar onde existia um barco de passagem real que servia 
todos os passageiros e que deixou de ter uso depois da abertura 
da ponte e nova estrada mais abaixo.” (Oliveira, 1979, pp. 70–71)

Uma outra possibilidade de percurso que averiguámos seria 
idêntica à anterior até ao sítio conhecido por cangosta da Cabra, 
perto de Santo Estevão, fazendo daí uma inflexão à direita pelo 
chamado Cano ou Bica das Moças, até Santo Estevão Velho ou 
das Pardelhas. Daí infletiria de novo para atingir o rio. Embora 
este percurso seja ainda transitável, as inflexões de trajeto num 
espaço tão curto parecem mais de acordo com um antigo caminho 
que poderia assegurar a ligação ao sítio arqueológico de Santo 
Estevão Velho, onde se situaria, provavelmente, uma villa. 

Como é sabido a rede viária não pode desligar-se de um 
conjunto de equipamentos associados, como sejam as pontes, 
mas, também, a rede de estabelecimentos ou povoados que 
funcionariam como mutationes e mansiones que garantiam uma 
eficaz utilização da via, equipamentos muitas vezes referidos nas 
fontes clássicas, designadamente no Itinerário de Antonino (Tranoy, 
1981; Alarcão, 1988). 

Passemos, de seguida, à descrição do povoamento 
de raiz romana.

2.2. Povoamento

As características do relevo e da hidrografia da região em análise, 
bem como a fundação de Bracara Augusta e a implantação da rede 
viária romana, garantiram uma ocupação humana apreciável, 
testemunhada na mancha visívelmente densa de vestígios 
cartografados. Dentro das entidades que podemos considerar 
de raíz romana, importa analisar as suas distintas categorias e 
as relações que parecem estabelecer entre si. [Mapas 2, 3 e 4]

2.2.1. Vici e estações viárias

Na avaliação da rede de “aglomerados secundários”, uma das 
entidades reguladoras é a rede dos itinerários principais articulada 
com uma intensa malha de caminhos secundários, vicinais e 
privados que estruturariam a paisagem, assegurando as ligações 
necessárias à circulação de pessoas e bens. 

Esta rede compreendia uma série de postos ou estabelecimentos 
de apoio localizados nas vias, estruturados no chamado cursus 
publicus. É provável que alguns povoados fortificados tenham tido 
essa função, pelo menos durante a primeira fase de ocupação 
romana do território. No entanto, mesmo contando com os 
referidos povoados, é necessário averiguar outros locais que 
possam ter cumprido as funções de estações de muda. Jorge 
Alarcão (1996) sugere determinadas distâncias necessárias quer 
para paragens curtas (mutationes) quer para paragens mais longas 
que implicariam pernoitar (mansiones). Em alguns casos qualquer 
um destes sítios pode ter evoluído, por variadas razões, para um 
aglomerado de maiores dimensões, transformando-se num vicus. 

Admitimos que em Prado (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3134202), 
situado a cerca de 7,2 km de Bracara Augusta, tivesse existido um 
aglomerado que poderia inicialmente ter tido uma função de 
apoio à via XIX, evoluindo posteriormente para um vicus. Possui, 
antes de mais, uma localização privilegiada na margem norte do 
Cávado com ligação não apenas ao rio e à passagem da via XIX 
como, provavelmente, a outras vias secundárias, tanto a oeste como 
a leste. Para além das funções de mutatio ou mansio da via XIX, era 
o epicentro de uma região fulcral do ponto de vista económico, 
um vicus, justificando a atracção de outros equipamentos ainda 
não identificados, que pode resultar da grande destruição operada 
no local devido à exploração intensiva de argilas até à actualidade 
(Martins, 1990; Morais, 2005).

Sabemos que a região entre Prado e Ucha foi local de 
exploração de barreiros durante a época romana sendo provável 
que aí se tenha estabelecido, também, uma produção oleira que 
se manteve durante a Idade Média e persiste até hoje (Morais, 
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2005, p. 355). A existência de um centro de produção na região 
entre Prado e Cabanelas, na época romana, é quase certa dada 
a mancha intensa de vestígios cerâmicos entre a área de Ucha/
Cabanelas e o local de Prado. O facto de o local ter funcionado 
como centro oleiro, abastecendo tanto a cidade como a região 
reveste-se de maior importância para a compreensão do papel 
económico deste local no contexto da região em estudo. 

Admitindo a passagem da via XIX um pouco a montante 
da actual ponte do Prado, nada impede a existência de outros 
caminhos de travessia do Cávado. No caso concreto da zona de 
Prado / Cabanelas é provável que uma outra via passasse o Cávado, 
junto ao lugar de Gaião (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3130802), na 
margem norte, permitindo uma ligação secundária que poderia 
entroncar na via XIX, a montante, ou ter um percurso autónomo 
até Braga. A passagem desta estrada junto ao lugar de Gaião torna 
possível que este local, identificado como povoado de baixa altitude, 
tenha funcionado como ponto de apoio à passagem do rio Cávado16. 

 A permanência e importância desta passagem encontram-se 
bem atestadas na Idade Moderna, na chamada “Estrada da 
Graça”, importante via administrada pelo mosteiro de Tibães, que 
controlava, também, a passagem do rio, no “Barco da Graça”, tal 
como refere Aurélio de Oliveira: 

“A importante passagem do Cávado, na Graça era de posse 
exclusiva da Abadia (...). Acresce que essa passagem não servia 
só para pessoas, mas também para cavalgaduras, além de carros, 
coches e liteiras. O preço do arrendamento do Barco da Graça 
é também índice da importância dessa passagem (...). Essa via 
atravessava aí o rio Cávado seguindo por S. Eulália de Cabanelas 
e penetrando em Cervães. Aqui encontrámos nós referência, em 
Prazos da Mitra de Braga dos sécs. XVII e XVIII, a uma estrada 
que seguia para Viana do Castelo, e que deve ter constituído 
o prolongamento daquela importante passagem e da via do 
Couto, que deverá, naturalmente ter diminuído com a abertura e 
melhoramentos da Ponte do Prado (...).” (Oliveira, 1979, pp. 69–70) 

O autor fala ainda dos melhoramentos feitos nesta passagem em 
meados do século XVIII, afirmando: “Compôs-se todo o caminho 
que leva à passagem da Graça, dotou-se de uma nova calçada e 
construiu-se no terminal um cais de pedra para fácil e segura 
acostagem da barca (...).” (Oliveira, 1979, p. 72) 

A importância desta via nas épocas medieval e moderna 
decorre, evidentemente, da importância da abadia de Tibães 
no contexto da região e da necessidade de manutenção e 
administração de um importante caminho que atravessava o 
couto. Interessa-nos salientar que este eixo viário, de importância 
estratégica para o mosteiro, deverá resultar da apropriação de 
um caminho mais antigo, provavelmente de origem romana, 

cujo traçado poderia assegurar a ligação à área de exploração 
e produção de Prado/Cabanelas. 

Junto à via que de Braga saía para oeste, a sul do rio Cávado, 
a cerca de 7 km da cidade, fica Martim (Carvalho, 2008, vol. II, 
ID 3024701), local desde sempre identificado como uma villa 
(Martins, 1990). As escavações levadas a cabo neste local permitiram 
identificar vestígios de um edifício, que parece ter tido pelo menos, 
duas fases de ocupação: uma de época romana e uma outra, 
pertencente à época suevo-visigótica. Da época romana deverão 
ser algumas pedras almofadadas encontradas, uma soleira de porta, 
opus signinum, parte de um capitel jónico, a base de uma coluna 
e ainda parte do podium de um templo e alguns fustes de colunas.

Se tivermos em conta que esta seria a via, por excelência, 
de transporte de todos os bens que chegavam a Braga oriundos 
do litoral, em cujo percurso se poderia situar um hipotético 
porto fluvial junto a Areias de Vilar, parece-nos possível 
admitir a instalação de um posto de apoio à passagem da via 
XX em Martim. A localização e tipo de vestígios detectados em 
Martim, implantado junto à via, parece mais condizente com as 
características de um aglomerado aberto ligado à sua passagem do 
que com as de um estabelecimento agrícola de tipo villa. Resta saber, 
neste caso, de que tipo de sítio podemos falar. Uma simples mutatio 
exigiria, apenas, um pequeno edifício para paragem. Ora, a presença 
de um templo implica uma outra “dimensão” social e religiosa do 
local, o que aliás é mais condizente com a sua persistência na época 
suevo-visigótica. Apesar das escavações realizadas não é possível, 
para já, caracterizar com rigor o tipo de sítio em questão, mas tão 
só levantar a hipótese de que o local possa não ter sido uma villa 
mas antes um aglomerado populacional com funções que poderão 
ter ultrapassado as que caracterizam uma simples mutatio. 

A sul de Braga, junto à passagem da via que ligava Bracara 
– Emerita Augusta, por Tongobriga, localiza-se o sítio de Caldas 
das Taipas (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3080801), a cerca de 9 km 
da cidade, que foi provavelmente um vicus com funções viárias, 
mas também termais (Martins, 1995). Aqui foi encontrada uma 
importante inscrição honorífica dedicada ao Imperador Trajano 
(CIL II, 4796=5560), datada do ano 103, gravada num penedo, 
inscrição sujeita a uma importante revisão crítica por Armando 
Redentor (Redentor, 2011, pp. 253, 259–261). Muito embora os 
vestígios de qualquer estabelecimento termal romano pareçam 
ter desaparecido, talvez pela construção posterior de um outro, 
a natureza da inscrição referida não deixa dúvidas quanto à 
importância do local como aglomerado habitacional, pelo 
menos na época de Trajano. 

O sítio de Caldas das Taipas pode ter funcionado, assim, como 
um vicus termal que agregou funções viárias, situação que deverá 
ter sido comum neste tipo de aglomerados. Um outro dado que 
merece reflexão é a proximidade do local relativamente à Citânia 

16. A mesma função poderá 
ter sido desempenhada 
pelo povoado de 
Outeiro dos Picotos 
(Carvalho, 2008, vol. II, 
ID 3060701), com idênticas 
características, situado a 
alguns quilómetros da foz 
do rio Cávado (Morais, 
2005, pp. 62 e 67).
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de Briteiros (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3084101), proximidade 
que poderá ajudar a compreender as mudanças operadas no 
primeiro século d.C. nesta região. 

A Citânia de Briteiros mantém seguramente uma ocupação 
durante o século I da nossa era, sendo provável, todavia, 
que, progressivamente, tenha havido uma dispersão dos seus 
habitantes, quer pelo vale do Ave, que regista um povoamento rural 
intenso durante a época romana, quer para locais de crescente 
importância, como será a própria cidade de Bracara Augusta ou 
outros aglomerados que vão surgir junto à passagem da via romana, 
como o das Caldas das Taipas ou o identificado no sítio das Caldas 
de Vizela (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3085201), importante vicus 
da época romana.

Passemos a um elenco sumário dos sítios identificados como 
possíveis vici, na área em análise. [Mapas 3 e 4] 

Cidade de Biscaia, Amares, Braga. O sítio localiza-se na 
plataforma superior e nas encostas Sul e Este de uma pequena 
colina do lugar de Frecheiro, Amares. A zona mais elevada 
possui abundância de pinheiros enquanto que as encostas foram 
transformadas em socalcos artificiais para a construção de casas 
e uso agrícola. Segundo informações orais, encontraram-se 
fragmentos de cerâmica romana, restos de muros em pedra 
e telhas, a cerca de 2 m de profundidade, aquando da abertura 
de uma vala de canalização. Em prospeções nestes terrenos foi 
possível observar restos de mós, grandes quantidades de tégula 
e tijolo, fragmentos de cerâmica comum e ainda vestígios de 
muros. A extensão dos vestígios, a sua profusão, levam-nos a pôr 
a hipótese de estarmos em presença da Cividade de Biscaia, um 
vicus referido pelo Itinerário de Antonino como ficando na milha 
10, e que tem sido localizado no Castro de Caires. A localização dos 
vestígios por nós detetados numa encosta suave do vale do Cávado, 
em local mais propício à passagem de uma via, e a presença 
do topónimo Cidade de Biscaia precisamente nestes terrenos, 
levam-nos a propor que situemos aqui o vicus ou mansio da milha 
X da via XVIII. ID 3010503 (Carvalho, 2008, vol.II) 

Lugar da Igreja, Amares, Braga. O local corresponde a uma 
zona plana e bem irrigada onde foi noticiado o aparecimento de 
vários miliários. Desconhece-se a proveniência exata destas peças, 
bem como o local onde se encontram atualmente. Em prospeções 
recentes encontrámos uma ara muito desgastada, cuja leitura é 
impossível, e ainda material laterício, em grande quantidade, no 
terreno que pertence ao passal, vestígios estes que se estendem na 
propriedade contígua. Por detrás da igreja paroquial de Carrazedo, 
numa outra propriedade rústica contígua ao passal, do lado direito 
da estrada que liga Braga a Amares, foram também detetados 
fragmentos cerâmicos da época romana. Estes vestígios deverão 

estar relacionados com uma ara aos Lares Burici encontrada no sítio 
de Campo da Porta, em frente à igreja citada. ID 3010701 (Carvalho, 
2008, vol. II).

Bouça Alta, Navarra, Braga. O sítio ocupa uma zona aplanada 
na margem esquerda do rio Cávado, sujeita a intensos trabalhos 
agrícolas. Aí se recolhem, numa extensa área, fragmentos de 
cerâmica de construção e comum romana. Admitimos a hipótese 
de que o sítio possa corresponder a uma mutatio ou mansio da via 
XVIII. ID 3032701 (Carvalho, 2008, vol. II)

Igreja Nova de Prado, Vila Verde, Braga. Vários autores referem 
achados romanos na zona de Stª Maria de Prado de que se 
destacam “ânforas inteiras contendo cinza e outra cerâmica”, 
tijolos, sepulturas e vestígios de uma povoação, para além 
de cerâmica de fabrico romano e moedas atribuídas a vários 
imperadores. A localização do sítio junto à via XIX e a distância 
relativamente a Bracara Augusta podem indicar a presença de uma 
povoação secundária que funcionasse como mansio. ID 3134202 
(Carvalho, 2008, vol. II).

Igreja de Martim, Barcelos, Braga. O sítio localiza-se numa zona 
plana, de bons terrenos agrícolas, a sudeste da igreja paroquial. 
Na área da actual igreja e da Casa do Povo, e estendendo-se para 
leste e sudeste destas, foram detectados vestígios de um edifício, 
que parece ter tido pelo menos, duas fases de ocupação: uma de 
época romana e uma outra, pertencendo à época suevo-visigótica. 
Da época romana deverão ser pedras almofadadas, uma soleira 
de porta, opus signinum, parte de um capitel jónico, a base de uma 
coluna e ainda parte de um podium e alguns fustes de colunas. Para 
C.A.B. Almeida a fase mais antiga deverá corresponder a uma villa 
do Baixo Império e coloca a hipótese da existência de um templo. 
ID 3024701 (Carvalho, 2008, vol. II).

Caldas das Taipas, Guimarães, Braga. No local existe uma 
inscrição honorífica dedicada a Trajano gravada num penedo 
e datável de 103 d.C., que não menciona o motivo da dedicatória. 
A importância desta inscrição, o carácter medicinal das águas 
existentes no local ainda hoje aproveitadas, a descoberta de 
numerosos achados romanos nas imediações e ainda a localização 
do sítio junto à via Bracara Augusta – Emerita Augusta, sugerem 
a existência, neste local, de um povoado romano de certa 
importância. ID 3080801 (Carvalho, 2008, vol. II)17.

17. Veja-se a este propósito 
a revisão crítica desta 
inscrição e as observações 
feitas por Armando 
Redentor a propósito do 
sítio de Caldas das Taipas 
(Redentor, 2011, pp. 253, 
259-261).
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2.2.2. Villae 

As villae inventariadas possuem em comum uma localização 
privilegiada nas zonas de veiga, em terras de grande potencial 
agrícola, com boa exposição solar, abrigadas dos ventos e com 
acesso a uma rede hidrográfica densa. A sua localização obedece 
ainda a outros parâmetros comuns, como seja a sua implantação 
preferencial em zonas de declive suave ou em pequenos outeiros, 
cujas altitudes acompanham, maioritariamente, as curvas de nível 
entre os 50 e os 100 metros. Esta associação de características, 
reconhecida noutros contextos do Noroeste peninsular (Pérez 
Losada, 1996), permitiria a estes estabelecimentos uma economia 
de policultura, que serviria o autoconsumo, mas também a 
produção de excedentes necessários ao abastecimento da 
cidade (Martins, 1995). 

A atração exercida pelas vias na implantação destes 
estabelecimentos é um dado a ter em conta, embora devam 
considerar-se outros critérios. De facto, a sua implantação 
organiza-se não exatamente junto aos eixos viários, mas a uma 
distância suficiente para permitir a sua segurança, funcionamento 
e eventual expansão, distância que na região em apreço ronda 
normalmente um espaço entre os 500 e os 1000 metros. Aliás, 
o esqueleto viário da região não se resumiria à rede de itinerários 
principais, pois incluiria, por certo, intensas ramificações em 
caminhos privados e vicinais. Todas estas condições possibilitavam 
uma relação estreita entre a cidade e o campo, relação visível 
na atracção que a cidade parece exercer na distribuição do 
povoamento da sua área rural. 

Referem-se de seguida as villae identificadas no território 
em torno da cidade de Bracara Augusta. [Mapas 2, 3 e 4]

Coturela, Braga. A villa de Coturela situa-se na periferia imediata 
da cidade romana, ocupando a plataforma superior de um 
pequeno outeiro. A urbanização do sítio, realizada sem qualquer 
acompanhamento arqueológico, deu azo ao aparecimento de 
vestígios de construções, elementos arquitectónicos e muita 
cerâmica romana de construção e doméstica. Luís Fontes (1993) 
considera que este sítio poderá corresponder à “villa Pascasi”, 
referenciada na delimitação do temo de Dume, datada do ano 
de 1911. ID 3034603 (Carvalho, 2008, vol. II)

Infias / Pachancho, Braga. O local localiza-se na periferia 
de Bracara Augusta e aparece mencionado como villa Infidias 
na delimitação do termo de Dume (Costa, 1965–1990, vol. I, 
pp. 38–40). No local da antiga fábrica Pachancho foi noticiado 
o aparecimento de elementos arquitectónicos, nomeadamente 
colunas romanas, em desaterros efectuados em 1917. A proximidade 
deste sítio relativamente ao solar de Infias levou-nos a interpretá-lo 

como um único sítio arqueológico, presumindo-se que 
corresponda a uma villa18. ID 3030352 (Carvalho, 2008, vol. II).

Santarão, Semelhe, Braga. Desde o séc. XIX que é noticiado 
neste local o achado de moedas, designadamente, de Tibério, Nero, 
Agripina e Antonino, tijolos romanos, restos de canalizações, para 
além de vestígios de construções e elementos arquitectónicos, 
dos quais se destacam dois capitéis, em granito. O local que 
corresponde a uma veiga, com cerca de 75 metros de altitude 
máxima, aparece referido em documentos medievais por Parata 
Samueli (Costa, 1965–1990, vol. I, p. 38–40), nome que Luís Fontes 
julga poder ter dado origem a Parada (de Tibães) e Semelhe (Fontes, 
1993, p. 77). O achado de um pedestal de estátua dedicado a 
Augusto, datado do ano 3 a.C. encontrado na capela do Senhor dos 
Lírios, também em Semelhe, é um facto que acrescenta importância 
a este local, uma vez que deve ter sido deslocado da cidade para 
uma quinta na sua periferia. A avaliar pela cronologia dos achados 
a villa datará dos inícios do século I da nossa era. ID 3035301 
(Carvalho, 2008, vol. II). 

Dume, Braga. As escavações levadas a cabo no local por Luís 
Fontes, desde 1987, revelaram a existência de uma importante villa 
romana na envolvente da actual igreja. As estruturas identificadas 
parecem corresponder à pars urbana da villa, tendo sido identificado 
um balneum, que se conserva intacto, cujos alinhamentos não 
coincidem com os das villa, mas se adaptam à morfologia do 
terreno. Por sua vez, foi identificada uma basílica do período suevo, 
associada ao Bispado de Dume, remodelada na Alta Idade Média. 
Trata-se de um importante sítio, que regista uma continuada 
ocupação até aos nossos dias, que começou por ser uma villa 
romana, datada dos inícios do século I da nossa era, a qual viria 
a ser transformada em mosteiro anexo à basílica. ID 3031001 
(Carvalho, 2008, vol. II).

S. Frutuoso de Montélios, Braga. Noticia-se o aparecimento 
de um tesouro monetário e de fragmentos de cerâmica romana, 
de construção e doméstica, numa ampla zona hoje incluída na 
chamada “Horta Pedagógica”, nas cercanias de S. Frutuoso. 
Embora com algumas dúvidas, colocamos a hipótese de a primitiva 
igreja de S. Frutuoso ter sucedido a uma villa romana. ID 3033701 
(Carvalho, 2008, vol. II).

S. Miguel de Gualtar, Braga. Nos terrenos envolventes da actual 
igreja é possivel observar vestígios de tegulae e lateres. No local 
são igualmente conhecidas duas inscrições funerárias inéditas. 
Nas escavações aí efectuadas nos anos 90 do século passado 
encontraram-se silhares almofadados, reutilizados na construção 
medieval da primitiva igreja, que comprovam a existência de um 

18. Os achados em causa 
foram descobertos a oeste 
da Rua Nova do Areal, 
quando se procedia a obras 
de construção de um bloco 
de um hospital, em 1917, 
obra que não chegou a 
ser realizada. Embora o 
actual solar de Infias se 
situe a cerca de 400 metros 
do achado das referidas 
colunas, o facto não 
invalida, na nossa opinião, 
a hipótese, formulada por 
Luís Fontes, de relacionar 
os achados com a villa 
Infidias (Fontes, 1993). Esta 
hipótese parece-nos mais 
provável do que a sugestão 
de que tais colunas 
possam ser identificadas 
como miliários da via 
XVIII, embora seja 
importante salientar que 
os dados disponíveis são 
bastante elementares.
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sítio de cronologia romana, que presumimos corresponder a 
uma villa pelas características topográficas do local. ID 3031901 
(Carvalho, 2008, vol. II).

Espinho-Igreja, Braga. Junto à igreja paroquial de Espinho 
foi encontrada uma ara funerária truncada (Santos et alii 1983, 
198). Nos terrenos envolventes é possível recolher fragmentos 
de material laterício e cerâmica comum de época romana. A 
presença de uma inscrição e o material romano que se encontra 
na superfície do solo, bem como as características topográficas do 
local, sugerem que estejamos em presença de uma villa. ID 3031201 
(Carvalho, 2008, vol. II).

Lomar-Igreja Velha, Braga. Nos terrenos junto à antiga igreja 
do mosteiro de Lomar encontram-se vestígios de material 
laterício. São ainda dados como procedentes deste local, sem 
precisão exacta, um miliário de Crispus, associado à passagem 
da via XVI, e duas inscrições funerárias. Uma delas assume 
particular importância pelo facto de referir um cidadão inscrito 
na tribo Quirina (CIL II, 2438), que pelo nome, Titus Caelius Flacus, 
parece possuir uma origem indígena, tendo sido promovido 
muito provavelmente na época flávia. ID 3032301 (Carvalho, 
2008, vol. II).

Esporões-Igreja, Braga. No adro da igreja paroquial de Esporões 
recolheram-se uma ara a Júpiter e um marco de propriedade 
(Santos et alii 1983: 186–187; 201). Nos terrenos anexos à igreja 
é possível recolher fragmentos de tegulae, lateres e de cerâmica 
comum romana. As características topográficas do local, que 
atinge a cota máxima de 220 metros, bem como os vestígios 
romanos referenciados apontam para a existência de uma villa nas 
vizinhanças da igreja actual. ID 3031301 (Carvalho, 2008, vol. II).

Pateira-S.Pedro de Merelim, Braga. Em trabalhos de prospecção 
realizados na zona da passagem da via XIX detectámos a existência 
de fustes de colunas e de uma pedra de lagar numa propriedade 
cujos limites coincidem, a nascente com o possível traçado da via 
XIX e a poente com a actual estrada de Braga/Prado. Em todo o 
terreno é possivel encontrar cerâmica de construção e doméstica, 
datável de época romana. Julgamos possível relacionar esta 
exploração com a inscrição encontrada em S. Pedro de Merelim, 
que menciona um cidadão romano inscrito na tribo Quirina. ID 
30032903 (Carvalho, 2008, vol. II).

Santo Estevão Velho ou das Pardelhas, Braga. Em Santo 
Estevão Velho ou das Pardelhas, nos terrenos a sul da destilaria, 
foi encontrada grande quantidade de cerâmica de construção e 
comum romana e vestígios de muros, dados que confirmámos em 

prospecções recentes. As características topográficas do local, bem 
como os achados referidos, sugerem que aí deveria existir uma villa 
romana. ID 3033102 (Carvalho, 2008, vol. II).

Outeiro de S. Sebastião, Braga. O sítio ocupa uma zona plana 
e de terrenos férteis onde se recolhem, por uma extensa área, 
fragmentos de cerâmica romana em grande abundância. A área 
de dispersão de vestígios situa-se entre o Outeiro de S. Sebastião 
e a área do campo de aviação de Palmeira. No Outeiro de S. 
Sebastião, junto à igreja paroquial, situada numa pequena elevação, 
foi encontrado um tesouro com cerca de 4000 moedas, hoje 
desaparecido. Encontram-se, ainda em depósito no Museu Pio XII, 
dados como procedentes de Palmeira, uma base de coluna e dois 
capitéis. ID 3033101 (Carvalho, 2008, vol. II).

Adaúfe-Igreja, Braga. Nos terrenos envolventes da igreja paroquial 
de Adaúfe foram encontrados fustes de colunas, para além de 
cerâmica romana de construção e doméstica. Uma inscrição votiva, 
consagrada a “Larisefius, ou Lari Sefio” terá sido encontrada também 
nesta povoação, embora a sua localização exacta se desconheça 
(Martins, 1990, pp. 80–81). Uma lápide funerária inserida na 
parede da igreja de Santo André, na mesma freguesia, pode estar 
associada a uma possível villa a que podem referir-se os achados 
mencionados, ou assinalar outro local, presumivelmente uma 
mutatio. ID 3030103 (Carvalho 2008, vol. II).

Lajes, Braga. O sítio localiza-se numa zona de excelentes terrenos 
agrícolas, voltada ao vale do rio Cávado, ocupada por uma grande 
quinta cujos terrenos se estendem de Lages a Moutorre. Aí, numa 
ampla extensão de terreno, é possível encontrar cerâmica romana 
de construção e doméstica em grande quantidade, para além de 
alguns fragmentos de cerâmica de fabrico indígena. Os achados 
parecem concentrar-se junto ao solar da propriedade, o que pode 
indicar que estaria aí o núcleo da possível villa, sugerida por 
Martins (1990, p. 88), devido à quantidade e dispersão de material. 
ID 3033501 (Carvalho, 2008, vol. II).

Paço, Barcelos. O sítio localiza-se entre a igreja paroquial e o 
castro do Monte da Saia. No local apareceram tegulae, imbrices, 
cerâmica comum romana e vestígios de um muro. Se relacionarmos 
estes achados com a inscrição funerária aparecida na Quinta de 
Fralães talvez possamos admitir a existência de uma villa neste 
local que possui considerações topográficas adequadas para um 
estabelecimento deste tipo. ID 3026102 (Carvalho, 2008, vol. II).

Santa Luzia, Póvoa de Lanhoso. Numa área relativamente extensa 
de campos situados entre os ribeiros de Lamas e de Castro, 
correspondentes a uma zona de terraço fluvial, com cota máxima 
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de 100 metros, recolhem-se fragmentos de tegulae. No lugar de 
Souto, junto à estrada, existe também uma coluna que serve de 
apoio a um alpendre de habitação rústica. ID 3091701 (Carvalho, 
2008, vol. II).

A valorização da proximidade das villae em relação à cidade 
constitui um exercício de análise que pode potenciar múltiplas 
interpretações, desde as que se articulam directamente com a 
influência do centro urbano na delimitação do seu território rural, 
até às que podem valorizar o papel político que seria assumido 
pelos terratenentes nos órgãos administrativos das cidades 
romanas, os quais habitariam certamente fora delas, mas sempre 
suficientemente perto para cumprir os seus cargos e exercer a 
sua influência. 

A atracção exercida por Bracara Augusta em relação à 
implantação de estabelecimentos de tipo villa nota-se na intensa 
mancha de vestígios atribuídos a esta categoria de sítios, registada 
numa área que, grosso modo, podemos considerar corresponder a 
um aro de 5 Km, em torno da cidade, como se observa claramente 
no Mapa 4. 

É aqui que se encontram uma série de estabelecimentos 
catalogáveis como villae, registando-se igualmente uma 
razoável densidade de outros vestígios que com elas poderão 
estar interligados. Por outro lado, é importante salientar a sua 
proximidade relativamente ao trajecto das vias principais que 
ligavam a cidade a outros centros urbanos, para além de poderem 
situar-se nas imediações de vias privadas e vicinais. A presença 
destas entidades terá, concerteza, condicionado a organização do 
habitat, embora nesta região seja difícil distinguir, em alguns casos, 
onde acaba a influência da cidade e começa a atracção das vias 
enquanto factor modelador do povoamento de matriz romana.

Um conjunto de outros achados pode ganhar sentido na 
apreciação do tipo de povoamento presente na área rural 
envolvente de Braga. 

A villa de Dume possui um apreciável e importante conjunto 
de inscrições funerárias, votivas e honoríficas, facto que confirma 
a importância do local desde os inícios da presença romana na 
região, embora deva ter-se em atenção a possibilidade de que 
algumas destas inscrições possam proceder da cidade de Bracara 
Augusta e terem sido para aqui deslocadas. 

Cabe destacar, neste conjunto, uma ara honorífica onde 
se homenageia Camalo, filho de Melgeco, Bracaraugustano, 
sacerdote de Roma, de Augusto (e) dos Césares, do Convento 
Bracaraugustano (Tranoy, 1981, pp. 329–330; Redentor, 2011). 
Trata-se, portanto, de uma inscrição dedicada a um sacerdote 
do culto imperial, cujo nome e filiação documentam a sua 
origem indígena. Trata-se de uma inscrição extraordinariamente 
importante, quer se admita Braga ou Dume como o seu local 
original de deposição. Antes de mais, implica uma revisão da sua 

cronologia tendo em conta a datação que vem sendo sugerida para 
a criação dos conventos do Noroeste peninsular (Dopico Cainzos, 
1988; Rodríguez Colmenero, 1996a, 1996b; Fernández Ochoa & 
Morillo Cerdán, 1999).

Com efeito, a cronologia flávia, proposta por Alain Tranoy 
para esta dedicatória (1981, pp. 329–330) deverá ser revista, uma 
vez que tal hipótese partiu da convicção de que a fundação dos 
conventos remontava à época da dinastia flávia. Sabendo-se, agora, 
que tal fundação é anterior, muito presumivelmente da época de 
Augusto ou de Tibério, talvez importe realçar a onomástica e o 
esquema de filiação claramente indígenas do dedicante. De facto, 
os Camali encontram-se atestados em várias inscrições na Citânia 
de Briteiros, estando igualmente presentes no dossier epigráfico 
de Bracara Augusta. Por outro lado, aceitando-se a cronologia 
augustana/tiberiana para a fundação dos conventos, talvez seja 
possível admitir que a figura homenageada na inscrição de Dume 
seja um dos primeiros sacerdotes do conventus. Dado a ter em 
conta é, ainda, o facto deste sacerdote acrescentar à sua filiação, 
claramente indígena – [CA]MALO MELG/[AECI FILIO – o facto de 
ser B]RACARA/[V]GVSTANO, dando conta da afirmação de uma 
identidade que importava salientar19. 

Ainda no capítulo da epigrafia votiva presente na região de 
Braga, refiram-se duas outras inscrições, com texto praticamente 
idêntico, encontradas em Esporões, Braga, e no povoado de 
S. Mamede, Guizande. O dedicante é, em ambos os casos, 
provavelmente um liberto, de nome Hermes. 

Na ara encontrada em Esporões (Carvalho, 2008, vol. II, ID 
3031301), Hermes cumpriu o seu voto a Júpiter Óptimo Máximo, 
pela saúde de Tiberius Claudius (?) Niger (ou Nigrinus), eventualmente 
o seu antigo dono: PRO S(alute) /TI(beri) C(laudi?) NI[S]G(ri vel 
rini)/ I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / HERMES/ V(otum) L(ibens) S(olvit).

Já no povoado de S. Mamede, em Guizande (Carvalho 2008, v. 
II, ID 3032002), a dedicatória é feita por Hermes a ANTISC/REO, 
uma divindade indígena: PRO S(alute) / TI(berii?) C(aesaris?) SE[…] / 
HERMES / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito).

O motivo da homenagem foi, provavelmente, a aquisição da 
liberdade de Hermes e, na quase certa possibilidade de que se trate 
da mesma personagem, não deixa de ser curiosa a necessidade de 
cumprir dois votos, pela saúde da mesma personagem: a Júpiter, 
num local onde supomos ter existido uma villa, e a uma divindade 
indígena, num povoado fortificado situado não muito longe do 
local onde se situaria a villa de Esporões. 

Finalmente, uma outra inscrição votiva, eventualmente ligada a 
uma villa, refere a dedicatória aos Lares Sefius, Lares que aqui podem 
assumir a função de protectores do dedicante e da sua família – 
Comes pro salute sua et suorum. (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3030103).

A algumas das villae referenciadas na região situada em torno 
de Braga podemos associar algumas necrópoles ou inscrições 

19. Admitindo que o 
monumento seja originário 
de Dume e não tenha 
sido deslocado da cidade, 
isso poderia implicar a 
presunção de ter sido 
Camalo o fundador da 
villa de Dume, ou um 
descendente do mesmo, 
facto que importa mais 
ao afinamento cronológico 
da fundação da villa do 
que a uma identificação, 
sempre errática, de um 
suposto fundador.
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funerárias que possuem, aparentemente, relações de proximidade 
com as entidades descritas. As inscrições constituem uma fonte 
preciosa que nos permite conhecer melhor a onomástica dos 
eventuais proprietários das referidas villae e uma aproximação ao 
tecido social do território em torno de Bracara Augusta.

2.2.3. Explorações agrícolas e artesanais

A área “industrial” mais significativa reconhecida no território 
em apreço é, sem dúvida, a que se situa entre Prado / Cabanelas 
e Ucha, que funcionou como centro abastecedor de argilas para 
as olarias de Bracara Augusta, o que poderá ter dado origem ao 
desenvolvimento neste local de um vicus.

A zona de Cabanelas foi também, quase seguramente, um centro 
oleiro (Morais, 2005), onde para além de alguma cerâmica de 
mesa pode ter sido produzido o material laterício, indispensável 
à construção dos edifícios da cidade. 

Na zona de Prado / Cabanelas foi encontrada uma necrópole 
(Carvalho, 2008, vol. II, ID 3130801), para além de uma série 
impressionante de vestígios cerâmicos, dispersos por uma 
vasta área. Mais a ocidente, identificou-se em Ucha, Barcelos, 
um povoado de baixa altitude conhecido pelo nome de Crasto 
(Carvalho, 2008, vol. II, ID 3028201), que podia estar ligado 
à exploração de argilas, embora as escassas recolhas de 
materiais de superfície não permitam senão uma sugestão, 
impossível de confirmar. 

Em qualquer caso, a presença de um centro, simultaneamente 
abastecedor de barros e produtor de cerâmicas, situado a cerca 
de 7/8 km de Braga, assume particular importância no contexto 
das relações económicas da cidade com a região envolvente. 
No entanto, a dimensão e real importância do sítio de Prado como 
centro produtivo só poderão ser entendidas com uma investigação 
aprofundada, que implicará prospecções e escavações, no sentido 
de esclarecer possíveis relações entre o local e a cidade. 

No âmbito do que podemos designar como estabelecimentos 
“industriais”, cabe ainda referir a existência de uma pisoaria, 
associada a uma família, eventualmente oriunda de Lugo (Tranoy, 
1981), que deveria ter a sua oficina em S.Vicente, Montariol, onde 
foi identificada uma inscrição votiva que homenageia Marte 
Tarbucelis (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3031003). 

Já na região a poente de Braga, no actual concelho de Barcelos, 
há vestígios de fornos cerâmicos, nalguns casos suscetíveis de 
serem associados com alguns estabelecimentos agrícolas, como 
acontece no caso de Stª Maria de Galegos (Carvalho 2008, v. II, 
ID 3026801).

Uma série de locais, que se presume serem de reduzidas 
dimensões, poderia estar ligada à exploração agrícola. 

A tendência geral observada relativamente à localização 
preferencial de pequenos estabelecimentos agrícolas, sugeridos 
basicamente por manchas de vestígios cerâmicos, revela que estes 
surgem em zonas de solos férteis e próximo das vias, o que, aliás, 
é coincidente com a distribuição já constatada para as villae. No 
entanto, a segura identificação de algumas dessas manchas com 
explorações agrícolas e, sobretudo, a avaliação da sua dimensão ou 
cronologia é, como já salientámos, impossível de confirmar. 

Todavia, a indiscutível relação de proximidade de algumas 
villae com manchas de materiais, sugestivos de estabelecimentos 
associados à exploração agrícola, sugere que estes possam 
constituir equipamentos associados ou subsidiários daquelas. 
Poderão estar neste casos o sítio de Remelhe (Carvalho, 2008, 
vol. II, ID 3031004), localizado perto da villa de Dume, o de Santo 
Estevão, porventura relacionado com a villa de Santo Estevão Velho, 
ou ainda o sítio identificado como Quinta de Arrebalde (Carvalho, 
2008, vol. II, ID 3091801), próximo da villa de Lajes, na Póvoa de 
Lanhoso (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3033501). 

Para além de pequenas explorações, que podem corresponder 
a equipamentos integrados nas villae, haveria, concerteza, unidades 
de exploração agrária de tipo familiar, de menores dimensões, 
habitualmente classificadas como casais ou quintas, que 
explorariam os recursos agrícolas em propriedades de pequena 
ou média dimensão. 

Poderemos incluir nesta categoria de explorações o lugar de 
Fontela (Carvalho 2008, v. II, ID 3030104), ou o lugar de Barreiro 
(Carvalho, 2008, vol. II, ID 3134204), em Vila Verde. Já os vestígios 
encontrados em Monte do Ouro, embora próximos da 
villa localizada na Quinta de Stº André (Carvalho, 2008, vol. II, ID 
3030101), podem corresponder a uma ocupação mais tardia, datada 
do período medieval, sendo difícil avaliar se essa ocupação poderá 
suceder a uma ocupação mais antiga, de cronologia romana. 

A atracção exercida pelas vias na estruturação da rede de 
estabelecimentos de exploração agrícola, sejam eles villae, casais 
ou pequenas quintas, segue, como facilmente se observa, a 
tendência geral já constatada relativamente ao povoamento de tipo 
concentrado existente na área, facto que não será de estranhar 
dada a intensa rede viária que atravessa as regiões de solos mais 
férteis. A questão que se coloca, nestes casos, é a de saber se 
estamos perante uma exploração agrícola de tipo casal ou se as 
manchas de vestígios detectadas podem corresponder a algum 
outro tipo de equipamento, cuja função seja o de simples apoio 
ao trânsito de bens e pessoas. Neste caso, o cálculo das distâncias 
necessárias a paragens ao longo das vias pode ajudar-nos a estimar 
essa possibilidade.

Tendo em conta o critério referido e avaliando os dados 
disponíveis é possível admitir que o lugar de Bouça Alta, Braga 
(Carvalho, 2008, vol. II, ID 3032701), poderia corresponder a uma 
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mutatio da Via XVIII, sendo provável que em Castro Mau (Carvalho, 
2008, vol. II, ID 3032902), ou Santo Estevão (Carvalho, 2008, 
vol. II, ID 3033103), existissem outras de apoio à Via XIX. 

Podemos também admitir que, quando próximo de uma via, 
um estabelecimento possa ter uma vocação claramente agrícola 
e acumular essa actividade com uma função de apoio à circulação, 
o que implicaria a existência simultânea de uma pequena área 
de serviços, que poderia não ser mais que uma taberna ou 
caupona. Talvez seja este o caso de Casas Novas (Carvalho, 2008, 
vol. II, ID 3034604), lugar situado junto à passagem da via XIX 
e relativamente perto de Bracara Augusta. 

2.2.4. Necrópoles

A informação epigráfica associada às vias é particularmente 
abundante na região em análise, cabendo destacar a este propósito 
o conjunto de miliários referenciados que se apresenta como 
verdadeiramente excepcional quando comparado com o conjunto 
da rede viária da Hispânia em geral e mesmo do Império. 

Existem, contudo, outras fontes epigráficas que são igualmente 
representativas da importância do esqueleto viário enquanto 
entidade estruturante do povoamento que se organiza na época 
romana, ordenando o espaço e assegurando o controle das regiões. 
Na circunstância, referimo-nos, concretamente, às inscrições 
dedicadas aos Lares Vialibus, ou ainda a divindades normalmente 
associadas às viagens e à protecção dos viajantes, como é o caso 
de Mercúrio (Carvalho, 2008, vol. II, 249).

A saída das vias romanas encontra-se intimamente associada à 
localização das necrópoles – por imperativos de natureza religiosa 
e jurídica, os mortos eram obrigatoriamente colocados fora do 
espaço dos vivos. Este facto permite a utilização do espaço das 
necrópoles como elemento delimitador do espaço urbano e, em 
alguns casos, supôr, por inferência, tanto esses limites como os 
trajectos de saída das vias. 

Conhecem-se em Bracara Augusta cinco grandes necrópoles, que 
podem associar-se à saída dos itinerários anteriormente descritos 
(Martins & Delgado, 1989–1990; Martins, 2000; Braga, 2018): 
a chamada necrópole da via XVII; a necrópole de Maximinos, 
associada à saída da via XX e eventualmente, também da via XVI; 
a necrópole da Rodovia, eventualmente associada ao eixo sul e 
sudeste da cidade (saída da Via Bracara – Emerita e, ainda uma 
das possíveis saídas da via XVI), a necrópole do campo da Vinha 
que nos parece lícito associar à via XIX, situada a norte da cidade 
e a necrópole descoberta na parte poente da avenida Central, 
associada à via XVIII a nordeste. As necrópoles conhecidas revelam 
uma cronologia muito ampla, que remonta ao século I e se estende 
até aos séculos VI/VII. 

Possuímos, também, um corpus da epigrafia funerária que 
foi, tanto quanto possível, associado a cada um desses locais 
de enterramento. Este corpus demonstra um panorama onomástico 
com forte presença de indígenas, que representam mais de metade 
das pessoas mencionadas nas inscrições. A análise e identificação 
destes registos epigráficos, elaborada por Tranoy e Le Roux 
(1989–1990) foi mais recentemente revista por Redentor (2011) 
e integrada na tese defendida por Cristina Braga (2018), obras 
que constituem as sínteses mais actualizadas sobre o assunto. 

Os monumentos epigráficos funerários até agora identificados 
são maioritariamente constituídos por grandes estelas, quase sempre 
decoradas, embora se registem igualmente algumas aras ou placas 
(Tranoy & Le Roux, 1989–1990; Braga, 2018). 

As alterações produzidas pelo cristianismo vão configurar novos 
espaços de enterramento junto a basílicas martiriais que começam 
a ocorrer, embora de forma não sistemática, já nos séculos IV e V. 
A emergência destes novos espaços de enterramento articula-se com 
novas manchas habitacionais (Fontes, 2009), uma vez que propiciam 
uma deslocação da população da cidade para a periferia, que passa 
a organizar-se em torno desses primitivos templos. Este facto vai 
ser fundamental na reconfiguração do espaço urbano e periférico 
de Braga durante a Antiguidade Tardia (Fontes, 2009; Braga, 2018) 

A referência a necrópoles no espaço rural constitui, a par com 
a epigrafia funerária, um importante indício de povoamento.

Se a localização das necrópoles não nos fornece uma localização 
precisa de um habitat, indicia-o indirectamente e pode, por relações 
de proximidade, ajudar-nos a estabelecer redes mais coerentes de 
“indícios”. Já a epigrafia funerária possui outras características. 
Sendo pedras escritas e aparelhadas, podem encontrar-se muitas 
vezes fora do seu contexto original. De facto, são bastante 
comuns os achados de inscrições nos adros de igrejas, ou o seu 
reaproveitamento como material de construção, fenómeno que 
se regista tanto no meio rural como no urbano. 

De qualquer forma, embora em muitos casos a epigrafia funerária 
não forneça dados georeferenciados, ela possui uma mais-valia 
substancial, pois, constituindo informação escrita fornece uma 
imagem, ainda que evidentemente incompleta, das pessoas cuja 
sepultura se fazia no campo. De facto, se confrontarmos, para a 
região em estudo, os dados fornecidos pela epigrafia funerária com 
os presentes nos monumentos votivos, passamos a dispôr de um 
quadro social que não se configura muito diferenciado daquele que 
encontramos na cidade, com uma maioritária presença de indígenas 
romanizados, alguns cidadãos e raros casos de libertos. 

As necrópoles conhecidas na área mais próxima da cidade, com 
excepção das directamente ligadas ao centro urbano, são apenas três.
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Necrópole de Carquemije, Braga. Esta necrópole está, com 
toda a probabilidade, relacionada com a villa de Dume. Situa-se 
a cerca de 1 km. da parte urbana da villa e foram aí encontradas 
três sepulturas de inumação, em obras de abertura de um caminho. 
As inscrições que daí procedem foram, na maioria dos casos, 
encontradas fora do seu contexto original, tendo sido levadas 
para a igreja de Dume ou encontradas na freguesia. A epigrafia 
conhecida dá conta de um quadro social de extrema importância 
na compreensão do papel assumido por esta villa no decurso 
da época romana (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3031001) embora 
deva ter-se em consideração a possibilidade de algumas destas 
inscrições poder ter sido deslocada. Uma das menções ao castellum 
Agripa encontra-se aqui, numa inscrição dedicada a Apilo, filho 
de Arquio (CIL II, 2433). Esta dedicatória remonta seguramente 
aos inícios da romanização da região, mencionando um indígena 
oriundo de um castellum (talvez o Castro Máximo) que aqui se 
fixa e é sepultado. Numa outra ara funerária datada do século I 
faz-se referência a um cidadão, Lucretius Saturninus, inscrito na 
tribo Quirina (CIL II, 2444). Uma outra ara funerária de extrema 
importância é a que menciona uma flamínica da Província da 
Hispânia Citerior, Pro Nigrina, num monumento consagrado pelos 
seus herdeiros (Tranoy, 1981, p. 330). A única inscrição encontrada 
seguramente no local da necrópole menciona Abrónia (ou Aprónia) 
Quinta, filha de Abrónio (ou Aprónio) Reburro. ID 3031002 
(Carvalho, 2008, vol. II) 

Necrópole de Cabanelas, Vila Verde. Identificada entre os 
lugares de Veiga e Cachada esta necrópole foi inteiramente 
destruída aquando da sua descoberta, dela se conhecendo apenas 
a referência a alguns achados que consistiam em caixas de tégulas 
associadas a vasos cerâmicos. Procedente de Cabanelas, sem 
indicações mais precisas, é uma ara sem inscrição, depositada no 
Museu Pio XII, em Braga. Estando a ara e a necrópole certamente 
associadas aos eventuais equipamentos da região oleira de Prado/
Cabanelas é impossível, por ora, sem mais informações, avançar 
mais interpretações. ID3130801 (Carvalho, 2008, vol. II).

Cerdeirinhas, Amares, Braga. O sítio situa-se numa encosta 
suave e bem irrigada da margem direita do rio Cávado. Em obras 
de terraplanagem para a construção da uma residência foram 
detectados vestígios de, pelo menos, uma sepultura rectangular 
tapada com lajes de pedra, contendo duas bilhas em cerâmica 
comum e um objecto em vidro, que foi partido aquando do 
achamento. ID 3010901 (Carvalho, 2008, vol. II).

Para além das inscrições funerárias já referidas e relacionadas 
com a necrópole e villa de Dume, conhecem-se outros cinco 
monumentos deste tipo na região em análise. 

Uma das inscrições conhecidas foi encontrada numa parede 
da igreja paroquial de S. Pedro de Merelim (Carvalho, 2008, vol. II, 
ID 3032903), tendo sido reaproveitada como material de construção. 
Menciona um cidadão romano, Lúcio Valério Rufino, inscrito 
na tribo Quirina (CIL II, 2450=ILER, 5112). A homenagem foi 
cumprida, por disposição testamentária, pelo seu filho e herdeiro, 
o que parece indicar uma necrópole de uma família de cidadãos 
que teria a sua habitação no campo, eventualmente numa villa. 
As prospecções efectuadas junto ao troço da via XIX permitem-nos 
aventar a hipótese de que tal necrópole se relacione com os 
vestígios detectados em Pateira, uma villa que se situava a 
cerca de 4 Km de Bracara Augusta. A reutilização da epígrafe na 
parede de uma igreja não é de estranhar, sendo possível que a 
necróple não estivesse muito afastada deste local, uma vez que 
o limite oeste da villa de Pateira se situaria, provavelmente, nos 
terrenos junto à estrada actual Braga / Prado, onde fica a igreja 
de S. Pedro de Merelim. 

Numa das paredes da capela de Santo André, encontrou-se 
uma lápide, cuja leitura permite apenas reconhecer a sua tipologia 
funerária. A inscrição estará, provavelmente, relacionada com uma 
eventual ocupação existente na Quinta de Santo André (Carvalho, 
2008, vol. II, ID 3030101), situada a cerca de 6 km de Braga e junto 
à via XVIII, local onde se encontram abundantes fragmentos de 
cerâmica romana. 

Ainda relacionada com uma villa, situada neste caso em Espinho 
(Carvalho, 2008, vol. II, ID 3031201), a cerca de 5 Km de Bracara 
Augusta, estará a ara cujo texto nos permite apenas reconhecer a 
tipologia funerária da peça e o formulário, perfeitamente romano, 
da fórmula final: [... / … ]TOV […/…] AN XXI [.. /.] V […] MAT[(er?)] / 
FILIO CAR[I/S]SIMO FECI[T]...

De Lomar (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3032301) procedem 
duas inscrições funerárias. Numa delas apenas se consegue ler [A]
RRVNTI VEGETI [...]. Uma outra menciona um cidadão romano 
inscrito na tribo Quirina: T CAELIO T F / QVIR / FLACCO. 

Uma inscrição funerária de um legionário, Aurélio, filho 
Patrício, encontrada na Casa da Quinta da Honra de Fralães 
(Carvalho, 2008, vol. II, ID 3025101), estará muito provavelmente 
também relacionada com a villa de Paço (Carvalho, 2008, vol. II, 
ID 3025102), situada no sopé do castro do Monte da Saia.

Finalmente, no local de Ribeiro, em Lago, Amares (Carvalho, 
2008, vol. II, ID 3011301), foi encontrada uma ara funerária que, 
pela onomástica, poderemos associar a uma família de indígenas 
romanizados. Trata-se de uma dedicatória a Mário, filho de 
Adrono, de seis anos.
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2.3. O sistema de ocupação 

Importa agora proceder, de forma abreviada, a algumas 
considerações que tornem mais legíveis, numa análise espacial 
global, os dados aqui referidos, integrando-os em escalas e 
dinâmicas que permitem medir as transformações do sistema 
de ocupação humana do território (Carvalho, 2016a; Folgueira 
Castro, Carvalho, Arias Villa & Villanueva Acuña, 2018).

2.3.1. Mudanças e reconfigurações

Comecemos pelo povoamento da Idade do Ferro e pela sua 
reconfiguração na época romana. Parece possível, à luz dos dados 
disponíveis, admitir uma sucessão paulatina de momentos de 
abandono dos castros, que se iniciam logo nos finais do século I a.C. 
e que raramente ultrapassarão os finais do século I da nossa era. 
Esta situação deverá estar relacionada com fenómenos de dispersão 
da população para novos habitats de tipologia romana, quer sejam 
povoados abertos como os vici quer residências privadas como 
villae. No entanto, o fenómeno não é particularmente claro, não 
é seguramente sincrónico e exige um programa de investigações 
sistemático que permita verificar cronologias de fundação, retração, 
abandono, reocupação mas, sobretudo, dar conta da enorme 
diversidade e variabilidade de situações. Por outro lado, a fundação 
e construção da cidade bem como a abertura de uma rede viária 
que, nos seus eixos fundamentais, é comprovadamente da época do 
primeiro imperador implicou, seguramente, um processo acelerado 
de transformações que operaram a vários níveis 

A emergência de novas centralidades que se ligam a novos eixos 
de circulação e de desenvolvimento implicam uma reconfiguração 
dos tradicionais centros de poder e, paulatinamente, ao 
aparecimento de novos núcleos centrais (Trément & Carvalho, 
2013; Martins, Braga, Magalhães & Ribeiro, 2020). Provavelmente, 
alguns fenómenos como os da retracção e/ ou abandono da 
maioria dos castros e grandes citânias da região podem ter 
resultado quer de deslocações populacionais determinadas pela 
emergência de novas centralidades quer da reconfiguração desses 
antigos centros populacionais, para novas funções. Estas mudanças 
emergem no contexto da reorganização do espaço associada 
à fundação de uma cidade, à estruturação da rede viária, ao 
aparecimento de novos tipos de aglomerados e formas de exploração 
económica do território (Martins & Carvalho, 2017a, 2017b; Dopico 
Cainzos, Redentor & Santos Yaguas, 2018).

A reconfiguração da rede de lugares centrais operada na época 
romana implica que tenhamos em atenção um outro fenómeno. 
Com efeito, para além da cidade de Bracara Augusta observamos 
o aparecimento de uma rede de vici que parece ter modelado o 

território a partir de meados do século I. A implantação desta rede 
de novos aglomerados urbanos secundários obedece a mecanismos 
que fogem à planificação subjacente à criação de cidades. De facto, 
estamos perante núcleos com crescimento orgânico, que se adequam 
à mobilidade gerada pela dispersão da população dos antigos castros 
para os vales, bem como a necessidades funcionalmente variadas de 
organização do território, sejam elas económicas, viárias ou mesmo 
administrativas. O papel que poderá ter sido desempenhado por 
alguns destes vici enquanto sede de civitates, assunto para o qual não 
temos muito mais do que conjecturas, não esgota o protagonismo 
assumido por estes aglomerados na (re)organização do espaço. A 
crescente identificação arqueológica deste tipo de núcleos na região 
do Entre-Douro-e-Minho constitui, sem dúvida, uma das facetas 
mais interessantes e problemáticas da romanização desta região.

Um outro fenómeno particularmente complexo e importante 
diz respeito à ocupação rural e às dificuldades em compreender 
o fenómeno de aparecimento e consolidação de estruturas de 
exploração como as villae ou outros estabelecimentos de média ou 
pequena dimensão. O principal problema começa, precisamente, 
pela sua identificação e tipologia. Se tivermos como panorama 
a região do Entre-Douro-e-Minho verificamos que, apesar de 
mais de 60 referências a eventuais estabelecimentos rurais que 
podem integrar-se na categoria de villlae, a grande maioria delas 
reporta-se a achados de superfície, sendo raros os casos de villae 
efectivamente escavadas. É muito difícil ou impossível esboçar 
qualquer tentativa de síntese sobre a arquitectura ou a dimensão 
média dos edificados, questão que se aplica, naturalmente à 
dimensão das propriedades. No que diz respeito à cronologia 
de implantação destes estabelecimentos, parece ser possível 
ultrapassar a clássica ideia da sua fundação tardia. De facto, os 
dados recolhidos permitem adiantar que o gérmen da maioria destas 
explorações remonta a inícios do século I, dado claramente atestado 
pela existência de cerâmicas de fabrico indígena na grande maioria 
dos locais escavados. Tal processo poderá ter implicado, pelo menos 
em alguns casos, um primeiro momento de ocupação em casas de 
formato circular em tudo semelhantes às dos castros, que estariam 
na origem das futuras villae (Carvalho, 2008, 2016b). 

O interface entre os povoados fortificados e as villae ou outros 
estabelecimentos agrícolas parece ter sido inevitável e precoce. 
Durante um período de tempo, que podemos situar na primeira 
metade do século I, as formas de ocupação indígenas e as novas 
formas de ocupação romanas, nomeadamente as villae, coexistiram 
num processo de interacção e de mobilidade da população indígena. 
Por sua vez, a instalação das villae implicará o redimensionamento 
da ocupação do território e da privatização da terra, processos que se 
terão desenvolvido com modalidades e ritmos certamente variados. 

A cronologia de abandono das villae parece situar-se em finais 
do século V e VI, embora este dado não seja, de forma alguma, 
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generalizável, tal como demonstra a continuidade de ocupação 
na villa de Dume ou Paço-Vila Cova, Barcelos (Carvalho, 2008, 
vol. II, ID 3028602). Se no caso da villa de Dume esta continuidade 
se pode explicar pela proximidade relativamente a Braga e pelo 
seu estatuto particular na reconfiguração do espaço no período 
tardo-antigo e medieval, nomeadamente pelo papel assumido 
por S. Martinho em meados do século VI, já a ocupação suevo-
-visigótica e medieval na villa de Paço-Vila Cova, Barcelos, nos 
obriga a reservas quanto à cronologia genericamente sugerida 
para o abandono das villae. 

Em suma, o quadro geral a salientar é ainda uma lacuna 
substancial relativamente a um aspecto fundamental da história 
do mundo rural pois o elenco descritivo das villae escavadas e 
dos restantes indícios continua a não permitir avançar para etapas 
substancialmente distintas das agora enunciadas. Um dos grandes 
problemas continua a ser a identificação de villae a partir de 
parcos indícios de superfície, ou seja, continuamos numa situação 
de balanço entre dois preconceitos: o de forçar a classificação 
de um sítio como villa a partir de elementos inconclusivos ou o 
de rejeitar a eventualidade de estarmos perante indícios de villae, 
pela ausência de atributos considerados como absolutamente 
incontornáveis na sua categorização. 

Encontramo-nos, pois, numa fase importante em que importa 
mudar a agenda de investigação relativamente a uma parte 
crucial da implantação romana na região, relacionada com a 
exploração da paisagem rural. Os dados disponíveis aconselham 
a investigações mais direccionadas e sistemáticas sobre o território, 
sem perder de vista que as villae, por si só, não são a única entidade 
reguladora do povoamento rural nem obedecerão, seguramente, 
a uma imagem padronizada e desatualizada das grandes villae 
conhecidas em algumas regiões do Império. 

2.3.2. Periferia urbana

A cartografia dos vestígios arqueológicos em torno da cidade 
permite surpreender uma diversificação zonal na orientação e 
articulação do povoamento, como se observa claramente no Mapa 4. 

Antes de mais verifica-se a existência de uma clara 
concentração de vestígios que ocupa uma zona aplanada e fértil, 
cobrindo uma área de cerca de 5 km em torno da cidade. Dentro 
desta área, a zona a norte da cidade apresenta a maior densidade 
de ocupação, correspondendo à veiga enquadrada pelas áreas 
montanhosas de Montariol, a leste, e Gondizalves, a oeste. Esta 
maior concentração de vestígios estende-se igualmente, embora 
de forma menos intensa, para sul, pela chamada veiga do Penso, 
até à zona de Lomar e Esporões. 

Aparentemente o rio Cávado, que atravessa esta zona, não 
representa um limite, no que respeita a alterações significativas 
do povoamento. A área a norte deste rio possui um conjunto 
de vestígios que se podem explicar quer pela proximidade em 
relação à passagem de vias, principais e secundárias, quer ainda 
pela ocupação das terras agrícolas situadas junto ao rio ou, como 
na área entre Prado e Cabanelas, com a exploração de barreiros. 
As condicionantes geomorfológicas desta área ajudam a explicar 
esta mancha, uma vez que estamos numa área pouco acidentada, 
com solos ricos do ponto de vista agrícola.

Segue-se uma “cintura” de clara diminuição do povoamento, 
numa zona situada entre os 5 e os 8 km de Braga, delimitada por 
uma mancha de relevos significativos, onde parecem subsistir 
alguns povoados da Idade do Ferro. Alguns deles localizam-se 
junto às vias podendo ter funcionado como locais estratégicos 
de apoio e vigilância da circulação viária. 

Esta “cintura” de clara diminuição de povoamento desenha 
um limite a partir do qual se registam manchas de povoamento 
que parecem já não depender directamente da cidade (Mapa 4). 
Salientemos três aspectos: 

A zona a oeste da cidade, que se abre para uma ampla região 
de vales culminando no litoral, apresenta uma franja inicial de 
um povoamento intenso e disperso, claramente visível quando 
se observam as manchas de vestígios a uma outra escala (Carvalho, 
2008, vol. III, 2016b) . A passagem da via secundária, que ligava 
Bracara Augusta ao mar poderá ajudar a explicar a localização de 
alguns desses habitats, mas a imagem mais impressiva é a de uma 
dispersão e intensidade de povoamento, cujas explicações se devem 
procurar, igualmente, nas potencialidade de uma região de vale 
aberto, com amplos recursos agrícolas e artesanais. 

A nordeste da cidade, numa mancha de ocupação visível a 
norte do castro de Eiras Velhas e do traçado da via XVII, parece 
existir uma área que, apesar da sua proximidade relativamente a 
Bracara Augusta, não se enquadra naquilo que podemos considerar 
o seu território envolvente. De facto, estamos em presença de 
uma região de vale encaixado, com uma mancha de povoamento 
disperso, com algumas villae e a presença marcante do Castro ou 
Castelo da Póvoa de Lanhoso.

A leste e sudeste, a imagem mais impressiva é a de uma 
grande densidade de castros que ocupam a zona de relevos que 
faz a passagem do vale do rio Cávado para o vale do Ave. Importa 
salientar as significativas diferenças, em termos de dimensão e 
cronologia, neste conjunto de povoados onde se inclui a Citânia 
de Briteiros. A passagem da via que ligava Bracara a Emerita 
Augusta, por Tongobriga, cruzava uma região que possuia, entre 
outros recursos, fontes termais. A explicação desta mancha de 
povoamento pode, também, ser justificada pela provável dispersão 
para as zonas de vale de populações oriundas dos castros da região. 
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Voltando à nossa focagem inicial na área que se situa num 
aro até 5 a 6 km em torno da cidade, importa chamar a atenção 
para alguns aspectos. 

No espaço envolvente de Bracara Augusta correspondente a 
uma zona de suburbium com cerca de 3 km de raio, a percepção 
de um vazio tem sido questionada de forma sistemática, devido 
às intensas obras públicas e ao revolvimento de terrenos 
que foram realizadas nas últimas décadas que implicaram, 
afortunadamente, acompanhamentos arqueológicos. Assim, a ideia 
de um círculo “vazio” de ocupação naquilo que podemos chamar 
a zona periurbana da cidade romana está a ser substituída pela 
convicção de uma significativa ocupação, testemunhada por viae 
vicinales e viae privatae e, ainda, por estabelecimentos que julgamos 
corresponderem a villae. 

Entre as villae que podemos considerar enquadradas na periferia 
imediata de Bracara Augusta, encontramos a de Coturela (Carvalho, 
2008, vol. II, ID 3034603) e a de Infias (Carvalho, 2008, vol. II, 
ID 3035201), ambas situadas apenas a cerca de 1 km de Braga. 

Uma rede intrincada de caminhos permitiria a ligação destes 
estabelecimentos entre si, bem como a sua articulação com outros 
estabelecimentos situados no campo e, evidentemente, com a 
própria cidade. 

A este propósito, foi de suma importância a identificação 
arqueológica de alguns destes caminhos, resultante dos trabalhos 
de acompanhamento efectuados, em 2001, pela Unidade de 
Arqueologia, na abertura de uma variante à EN 14. 

Estes trabalhos levaram à identificação, na zona a sudoeste da 
estação de Caminho de Ferro de Braga e na Cerca do Mosteiro da 
Visitação, de três viae, cuja construção se situa na primeira metade 
do século I, perdurando até aos séculos V/VI. Encontrou-se uma 
calçada, na rua Capitão Alberto de Matos, que conduziria, segundo 
Francisco Sande Lemos, aos sítios de Monte de Cones, de Semelhe 
e do Senhor dos Lírios (Lemos, 2002); entre a rua da Estação e 
a Avenida António Macedo, nos terrenos que correspondem ao 
antigo mosteiro da Visitação, detectaram-se outras duas viae que 
se cruzam: uma de orientação NO/SE, com cerca de 4 / 4,5 metros 
de largura, e uma outra de orientação perpendicular. A via com 
orientação NO/SE poderia conduzir, segundo o autor, às “villae de 
Coturela e de S. Frutuoso de Montélios” (Lemos, 2002, pp. 118–122). 

As escavações realizadas nestas viae permitiram identificar 
uma ampla cronologia de utilização destes caminhos, sendo 
significativos os materiais que remontam aos inícios do século I. 
Destaque-se entre o material desta época, o achado de cerâmica 
de fabrico indígena, fragmentos de sigillata itálica (finais do século 
I a.C. / inícios do I d.C), fragmentos de sigillata sudgálica de 
meados do século I e, ainda, vários fragmentos de ânforas Haltern 
70, bem como de outras ânforas datáveis do Alto Império (Lemos, 
2002, pp. 109–110, 112–115). 

Esta imagem, progressivamente mais preenchida da periferia 
urbana, pode completar-se, ainda, com outros monumentos, 
como santuários ou templos rurais, nomeadamente, a Fonte do 
Ídolo (Elena Garrido et al., 2008) – junto à via XVII – e de uma 
ara, associada a vestígios de um pavimento, que pode indicar-nos 
a provável presença de um fanum, nas proximidades da via XIX 
(Carvalho, Encarnação, Martins & Cunha, 2006). [Figura 2] 

Num anel mais afastado da cidade, entre 1,5 km e cerca 
de 3 km, encontram-se os sítios de Dume (a que se associa a 
necrópole de Carquemije), S. Frutuoso de Montélios, Semelhe, 
Lomar e Monte de Cones. 

Num terceiro anel, já num aro próximo dos 5 km, encontramos 
os sítios arqueológicos de Pateira-S. Pedro de Merelim, Outeiro 
de S. Sebastião, S. Miguel de Gualtar, Stº Estevão, Quinta 
de Stº André e Espinho-Igreja. 

Os povoados fortificados que se detectam nestes sucessivos 
aros, apresentam características interssantes. Alguns não possuem 
vestígios de ocupação romana e os seus territórios parecem ter-se 
integrado no ager ocupado pelos novos tipos de estabelecimentos, 
como parece acontecer com o Castro da Consolação, que deverá 
ter sido abandonado em finais do século I a.C.. 

Existem ainda três castros que apresentam vestígios de 
romanização, desenhando uma espécie de “contraforte” de 
povoados fortificados cuja ocupação perdurou na época romana. 
Referimo-nos aos povoados do Monte da Falperra, do Monte das 
Caldas, Gondizalves e do Monte Redondo, Guizande, que ocupam 
as zonas mais altas da área envolvente da cidade.

Por outro lado, constata-se o abandono de alguns povoados 
fortificados a norte de Bracara Augusta, como parece acontecer 
com o Monte Castro e com Pedroso, na zona de cotas menos 
elevadas da região. 

Figura 2.
Altar votivo encontrado 
na periferia de 
Bracara Augusta 
(Carvalho et al., 2006)



3. Centuriação
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A constatação de uma série de alinhamentos que pareciam 
prolongar na periferia imediata de Bracara Augusta os eixos da 
cidade romana levantou a hipótese da existência de um possível 
parcelamento romano do espaço rural da cidade, sugerido 
nestes termos:

“(…) não podemos deixar de pensar que a estruturação da 
propriedade, dentro do território económico municipal, pode 
ter implicado a realização de um cadastro de âmbito restricto 
(…). A existência de um parcelamento ordenado em função dos 
eixos viários que saíam da cidade parece evidente a partir da 
fotografia aérea. Contudo, não existe qualquer certeza quanto 
à possibilidade deste parcelamento ter origem romana e 
documentar um cadastro associado à aristocracia indígena, 
eventualmente na época flávia (Martins, 1995, 107).”

Essa sugestão conduziu ao levantamento e verificação de eventuais 
traços modeladores da paisagem no território imediato da cidade. 
A confirmação efectiva de uma centuriação no território em torno 
de Bracara Augusta assume uma especial importância pois ajuda 
a enquadrar os mecanismos de desenvolvimento económico e 
político da urbs. A delimitação de um território e a divisão em lotes, 
com vista à sua distribuição e exploração, implica a necessidade 
não só de controle e qualificação das terras mas sobretudo da sua 
rentabilização agrícola20. 

Sabemos que as operações romanas de medida e de cálculo das 
superfícies e das propriedades deverão ter ocorrido um pouco 
por todo o Império com fins fiscais, tendo suportado “un contrôle 
objectif des surfaces” (Moatti, 1993, p. 94). A questão que a existência 
de uma centuriação coloca é a de um controle não só das superfícies 
mas da forma como estas são controladas: uma delimitação física 
do território, configurada num parcelamento rural e consequente 
distribuição de lotes de terras. 

Sabemos, ainda, que a centuriação é apenas uma das formas 
de divisão do ager publicus, normalmente aplicada em espaços 
sem grandes acidentes topográficos e tradicionalmente entendida 
como uma condição quase exclusiva de cidades com estatuto 
colonial21. Em muitos outros casos este “controle objectivo” 
poderia ocorrer com outras formas de limitatio, nomeadamente 
através da simples medição e delimitação geral do perímetro de 
um território ou propriedade com vista à tributação, procedimento 
designado por ager per extremitatem mensura comprehensus 
(Orejas, 1999; Ariño Gil, Gurt Esparrera & Palet Martínez, 2004, 
pp. 178–181; Ariño Gil, 2005). 

A investigação arqueológica sobre a relação entre formas 
cadastrais, território e povoamento tem vindo a crescer 
exponencialmente, tendência que reflecte, directa ou 
indirectamente, a aceleração dos ritmos e formas de intervenção 

nas paisagens contemporâneas (Favory, Chouquer, & Clavel-
Levêque, 1982; Chouquer & Favory 1991; Clavel Levêque, Jouffroy 
& Vignot, 1994; Chouquer, dir. 1996, dir. 1997, 2000; Franceschelli, 
2015; Ariño Gil & Chávez Álvarez, 2019). No entanto, a investigação 
relativa à morfologia histórica da paisagem reveste uma natureza 
complexa, que radica na própria opacidade das paisagens devido 
à sua longa sedimentação. Esta resulta da complexa ocupação 
humana e da dinâmica dos factores naturais, fenómenos que 
vão tornando, ao longo do tempo, mais ou menos invisíveis as 
marcas dessa sedimentação. A chave parece ser o entendimento 
das paisagens numa perspectiva diacrónica, libertando os objetos 
de constrangimentos temporais de curta e média duração. 

 De facto, a análise das formas de evolução da paisagem, numa 
perspectiva diacrónica, transformou radicalmente o estudo dos 
parcelamentos rurais em geral e das centuriações em particular. 
A percepção de uma centuriação como um objeto ou um fenómeno 
diacrónico alarga consideravelmente a necessidade de agendas 
de investigação interdisciplinares (o que nem sempre é viável) 
mas permite uma chave fundamental para o estudo da sua evolução 
e da sua história longa a partir de uma implantação original em 
época romana. Entenda-se a afirmação de “fenómeno diacrónico” 
precisamente como aquilo que ele é, neste contexto: uma 
centuriação evolui a partir da sua execução primária e são essas 
marcas e transformações que passam a objeto de estudo. 

Ultrapassando uma perspectiva tradicional fortemente 
centrada no levantamento e representação territorial dos 
parcelamentos rurais e na sua relação, por vezes forçada, com 
o habitat rural e a malha urbana, procura-se hoje fazer evoluir 
a investigação para uma história diacrónica da paisagem. 

Algumas destas possibilidades guiaram os trabalhos em 
torno de Bracara Augusta, um espaço extremamente difícil de 
estudar em termos arqueomorfológicos que se revelou, apesar 
de todos os constrangimentos, particularmente interessante e 
extraordinariamente rico. A síntese das metodologias adoptadas 
no território em torno da cidade de Braga e os principais resultados 
obtidos constitui o objetivo deste capítulo. 

3.1. Metodologias
 

A procura de eixos ortogonais que possam indicar uma 
centuriação implica um conjunto complexo de procedimentos. 
Antes de mais, importa distinguir os grandes eixos estruturadores 
do parcelamento dos pequenos eixos ortogonais que podem não 
indicar mais do que uma simples ortogonalidade22. 

Estes eixos estruturadores do parcelamento podem 
corresponder, na actualidade, a cercas, muros, caminhos 
delimitadores de propriedades, ou a caminhos propriamente 

20. As fontes sobre a agri-
cultura romana situam-se 
entre o séc. II a.C. e o I d.C. 
As fontes escritas mais im-
portantes são, consensual-
mente, as obras de Catão 
(234–149 a.C.), Varrrão 
(116–27 a.C.) e Columela 
(cerca de 60 d.C.). A obra 
de Catão, De agricultura, é 
a fonte literária talvez mais 
importante e conhecida no 
que se refere às condi-
ções agrícolas no tempo 
da República. Para além 
destes autores é possível 
aceder a uma colecção 
que organizou tratados de 
autores de diversas épocas, 
compilados no que se con-
vencionou chamar Corpus 
Agrimensorum Romanorum, 
preservado em textos dos 
séculos IV/V d.C. Entre 
1848 e 1852 estes textos 
foram organizados sob o 
título genérico de Gromatici 
Veteres e incluem autores 
como Frontino, Agennius 
Vrbicvs, Balbvs, Higino 
Gromático e Siculus Flaccus. 
Para além deste, um outro 
documento de extrema im-
portância é o Liber Colonia-
rum, que nos informa, para 
além de nomes de cidades 
e do seu estatuto jurídico, 
da variedade das formas 
agrimensórias romanas, 
bem como da jurisprudên-
cia necessária a técnicos 
que deveriam saber definir 
a condição jurídica dos 
terrenos e avaliar. A relação 
entre o estatuto jurídico de 
um território e a forma de 
centuriar é tratada pelos 
autores antigos. Frontino 
define três tipos de territó-
rios: agri divisi et adsignati; 
mensura per extremitatem 
comprehensi e arcifinii qui 
nulla mensura continentur 
(Castagnoli, 1958, p. 31). As 
diferenças são, em termos 
de divisão geral, relativa-

mente claras. No sistema 
de mensura per extremitatem 
comprehensi, o sistema de 
medição aplicava-se ao 
território de uma civitas 
ou aos bens de um colégio 
sacerdotal; no terceiro 
caso não haveria qualquer 
medição e os limites eram 
indicados por referências 
a acidentes geográficos. O 
tipo de território que aqui 
nos interessa, particu-
larmente, é o agri divisi et 
adsignati, tradicionalmente 
atribuído às cidades com 
estatuto colonial, como se 
constata nas afirmações de 
F. Castagnoli sobre o tema: 
“L’ager divisus adsignatus è 
proprio delle colonie come 
si ha da Frontino, 1”. O 
autor explicita as variantes 
desta divisão, que inclui 
duas variantes: ager limitatus 
, subdividido por limites, ou 
ager per strigas et per scamnas 
divisus et adsignatus”. Para 
divisões em territórios não 
coloniais, acrescenta: “Ma 
oltre che nelle colonie si 
ha divisione e assegnazone 
nei municipii, praefecturae, 
fora, conciliabula. E inoltre 
nelle distribuizone viritane: 
il termine che ricorre in tal 
caso è iugeratio, adsignatio in 
iugeribus. E, ancora, negli 
agri quaestorii; in essi si 
hanno limites (che vengono 
detti anche decumani) che 
racchiudono laterculi di 50 
iugeri, come abbiamo da 
Siculo Flacco (...) ma (...) 
nelle province, secondo 
Frontino (...) sono divisi 
per strigas et scamna. (...). 
Tra i moderni si ritiene la 
strigatio propria dei terreni 
non assegnati optimo iure e 
dunque soggetti a imposte, 
e ciò per il fatto che la stri-
gatio segna in singoli posse-
dimenti (al contrario della 
centuriazone nella quale i 
confini delle centurie no 
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ditos, que, observados ou “recuperados” em várias fontes de 
informação, se configuram como eixos organizadores da paisagem. 
Importa, neste sentido chamar a atenção para um outro aspecto, 
relativamente óbvio: efectivamente, os eixos estruturadores de uma 
centuriação romana já não existem na sua forma original. O que é 
possível detectar, ou melhor, o que importa detectar são as marcas 
e formas que um parcelamento antigo deixou na paisagem 
actual e todas as questões que explicam a sua perduração, a sua 
transformação ou o seu apagamento. 

Tendo isto presente, importa agora explicar sucintamente 
as operações metodológicas efectuadas, que se organizaram 
em duas etapas distintas. 

Numa primeira etapa, a nossa intenção foi pesquisar, numa 
região de cerca de 11,5 Km N/S por 7 km E/O contados a partir 
de Braga, a existência de “alinhamentos coerentes”, seguindo as 
orientações dadas pelos eixos da cidade de Bracara Augusta e já 
verificados na periferia da cidade. Era nosso objetivo diagnosticar 
as potencialidades do território em análise e inventariar problemas 
e metodologias a seguir em trabalhos futuros. 

A escolha desta área deveu-se ao seguinte facto: esta é a região 
que, grosso modo, pode considerar-se a área rural de influência 
directa da cidade, surgindo-nos como uma área suficientemente 
sugestiva, quer em termos de extensão, quer de condicionantes 
geomorfológicas para a avaliação que pretendíamos efectuar. 

Articulámos, para o efeito, o tratamento da fotografia aérea 
e da cartografia com um Sistema de Informação Geográfica, 
pesquisando de forma sistemática todos os alinhamentos existentes 
no parcelamento rural, cuja orientação coincidisse com os eixos 
detectados no perímetro urbano de Bracara Augusta (Carvalho, 
2008, 2012)23.

Constatámos, desta forma, a existência de um conjunto 
significativo de alinhamentos, sobretudo na área rural a 
leste e norte da cidade romana. Os resultados deste primeiro 
“diagnóstico” conduziram-nos à etapa seguinte, pois a área 
estudada era potencialmente interessante, mas a informação 
de base manifestamente insuficiente. 

Numa segunda etapa, alargámos os suportes de informação 
fotográficos e cartográficos. Incorporámos, ainda, a prospecção 
sistemática de parte do território em análise, e, tanto quanto 
possível, usámos as fontes históricas disponíveis para esta região, 
em especial a medieval e moderna, nomeadamente tombos e 
escrituras de prazos produzidos pelo Cabido de Braga. 

Assim, realizámos novas tarefas de foto e cartointerpretação. 
O material fotográfico utilizado foi, desta vez, a fotografia aérea 
à escala 1:18000, de 1938 (SPLA)24, pelo potencial que apresenta 
do ponto de vista da conservação da paisagem rural. Embora 
com alguns problemas de qualidade de imagem, o conjunto de 
fotogramas referido representa a primeira cobertura aérea desta 

região o que permite uma visualização da paisagem impossível de 
obter nas coberturas mais recentes. De facto, aqueles fotogramas 
mostram-nos a cidade dos anos 40, reduzida a um pequeno ponto, 
se a comparamos com a actual, assinalando um enquadramento 
rural onde, apesar da já densa malha de povoamento, se 
mantinham ainda amplas zonas de campos de cultivo. 

À análise feita a partir destes dois conjuntos de levantamentos 
fotográficos, juntámos a análise sistemática da cartografia 
1:25000 (folhas 56 e 70) e os levantamentos cadastrais à escala 
1:5000, de 196825. 

Foi com base neste conjunto de material que recomeçámos 
a tarefa de avaliação sistemática da área em estudo. Toda 
a informação de base foi transposta para formato digital 
e trabalhada sistematicamente de forma a reunir o maior 
número possível de traços de parcelamento rural. Utilizámos 
a terminologia clássica para designar os eixos N/S e E/O, 
respectivamente como kardo e decumanus e, na apresentação do 
trabalho, optámos por legendar a grelha hipotética do cadastro 
com um sistema de números para os eixos N/S e letras para os 
que se dispõem no sentido E/O. [Mapas 5, 6 e 7]

No decurso destas tarefas pareceu-nos necessário proceder a 
uma prospecção sistemática, de controle dos dados sugeridos pela 
carto e foto interpretação, que se concentrou na região a Norte de 
Braga, num transepto definido, grosso modo, pela intersecção dos eixos 
12, 13 e 14 com os Q a W, transepto onde se insere o traçado da via 
XIX, no seu percurso entre Braga e o rio Cávado. [Mapas 5, 6 e 7]26 

Esta opção obedeceu a uma série de condições, entre as quais 
destacamos: as características topográficas e geomorfólogicas 
desta área, que a tornam passível de uma prospecção intensiva; 
a grande densidade de vestígios romanos já conhecidos, em que 
se destaca a zona arqueológica de Dume (Fontes, 1991–1992, 2006); 
a necessidade de averiguar com detalhe, nesta área, o traçado da via 
XIX; o facto da região ser, em nosso entender, uma excelente zona 
de ensaio para pesquisas relativas à transformação da paisagem 
desde a época romana até à Idade Moderna. 

Para além deste transepto, fizemos prospecções noutras áreas, 
seguindo outras metodologias, consoante as condições efectivas 
do terreno e os diferentes objectivos, entretanto delineados. Em 
algumas zonas aplicámos uma metodologia de prospecção intensiva, 
com recolha, registo e identificação dos materiais recolhidos. 
Noutros casos, as prospecções incidiram na identificação, fotografia 
e registo de informações relativas a alguns traços de parcelamento, 
registando o seu uso actual, estado de conservação, características 
de delimitação dos eixos e uso actual dos solos confinantes. 

Estes trabalhos de prospecção incidiram em torno de 
S. Frutuoso de Montélios (eixo 12 Q e R), na zona da calçada de 
Cones e ainda nos eixos a Sul da cidade (eixo O e N 13 a 15), por 
razões que se prenderam, quer com a necessidade de conhecer 

corrispondono ai confini 
delle proprietà), evendo lo 
Stato interesse a delimitare 
con chiarezza il catasto dei 
terreni soggetti a imposte. 
(...)” (Castagnoli, 1958, p. 31).

21. Conhecem-se 
muitos casos onde, 
comprovadamente, a 
centuriação não se liga 
directamente à necessidade 
de atribuições de terras a 
colonos. Esse pressuposto 
que contamina muitos 
dos estudos sobre a 
existência de centuriações 
pretendendo ligar de 
forma automática uma 
centuriação a cidades 
com estatuto colonial 
deve definitivamente ser 
colocado em contexto 
e actualizado. Vejam-
se, a título meramente 
exemplificativo, os casos 
de muitas centuriações 
de grande parte da Itália 
do norte (Franceschelli, 
2015, p. 175)

22. Importa sublinhar 
este aspecto, sob pena de 
“encontrar” centuriações 
onde quer que haja 
um conjunto de eixos 
ortogonais, sem mais. 
Parte do descrédito 
em que caíram alguns 
dos “episódios” que 
contaminam o estudo 
efectivo dos parcelamentos 
rurais em geral e das 
centuriações em particular 
prendeu-se, precisamente, 
com a ligeireza com que 
de forma muito rápida 
e sem nenhum critério 
seguro se identificavam 
centuriações a partir de 
dados recolhidos em 
gabinete sem nenhuma 
coerência interna ou 
minimamente validados 
em termos históricos 
ou arqueológicos. 

A organização ortogonal 
não é, obviamente, 
sinónimo de parcelamento 
romano. De facto, os 
eixos ortogonais e de 
dimensão regular entre 
si, fazem parte de muitos 
parcelamentos rurais com 
cronologias diferenciadas.

23. A primeira etapa 
concentrou-se na 
cobertura aérea do vôo 
de 1947 da RAF, na escala 
1:30000. O trabalho de 
fotointerpretação permitiu 
uma primeira triagem 
dos alinhamentos mais 
significativos. Toda a 
informação de base foi 
transposta para formato 
digital e trabalhada 
sistematicamente de forma 
a reunir o maior número 
possível de traços de 
parcelamento rural. Os 
resultados apresentados 
constituem um processo 
longo que se iniciou com 
a migração do primeiro 
SIG, por nós elaborado 
juntamente com as tarefas 
realizadas em AutoCad, 
para o sistema ARQGIS 9.2. 

24. A primeira cobertura 
aérea existente foi 
elaborada pela empresa 
denominada Serviço 
Português de Levantamentos 
Aéreos (SPLA), cujo espólio 
foi adquirido pelos 
Serviços Cartográficos 
do Exército (SCE). A 
única informação que foi 
disponibilizada aos SCE 
foi a de que esta cobertura 
aérea terá sido efectuada 
entre 1938 e 1948. O 
segundo levantamento 
referido foi executado pela 
Royal Air-Force (RAF), em 
1947, à escala 1: 30000. 
A comparação de alguns 
eixos da cidade romana, 
entre as duas coberturas, 
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melhor alguns dos alinhamentos detectados quer, ainda, com a 
provável destruição, num curto prazo, de todos os vestígios ainda 
existentes, tendo em conta os intensos trabalhos de urbanização 
a que a zona estava a ser sujeita, situação particularmente grave 
na zona em torno de S. Frutuoso de Montélios. [Mapas 5, 6 e 7]  

3.2. A centuriação

Importa esclarecer que a procura de eixos ortogonais 
implicou também uma pesquisa de outras orientações, para 
além daquela que nos parecia dominante. Esta indagação 
de orientações no espaço rural, foi feita num leque entre 
15° a 20° NNO, por uma questão de segurança. Confirmada 
uma orientação dominante de 16º NNO, importava averiguar 
a grelha de loteamento, isto é o tamanho de divisão em 
centúrias. Ensaiámos a sobreposição de uma grelha de 20 X 20 
actus (1 centúria) que, na maioria do território se comprovou 
ser a mais recorrente e acabou por ter uma excepcional 
confirmação com o achado de três elementos de delimitação: 
o posicionamento dos dois cipos gromáticos encontrados 
em Felgueira e Pinhel e a localização de uma archa petrinea, 
cujo achado e importância explicaremos já de seguida. 

Foi igualmente realizada a pesquisa de equidistâncias 
regulares em actus, particularmente as de 2 actus (= 240 
pés=quadrados de 70,96m de lado) e de 5 actus (quadrados 
de 177,4m de lado).

Finalmente, foi feita a avaliação dos resultados dos 
acompanhamentos arqueológicos realizados na zona periurbana 
de Braga, tendo sido particularmente valorizada a detecção 
de caminhos, uma vez que as viae vicinales e privatae são dados 
fundamentais neste tipo de trabalhos. 

Foi, assim, possível detectar um espaço centuriado em torno 
da cidade numa malha que possui uma orientação NO/SE, 
perfeitamente adaptada às formas estruturantes do relevo e da 
rede hidrográfica principal e secundária (Carvalho, 2012; Carvalho, 
2016b). Esta malha orienta-se a 16º NNO e abrange as zonas 
mais planas a norte e sul da cidade de Bracara Augusta, com uma 
orientação e modulação regular em actus, particularmente visível 
nos alinhamentos conservados entre os eixos 7 a 19 e M a Y. Tendo 
em conta os elementos disponíveis, foi possível confirmar uma 
centuriação organizada em centúrias de 20 x 20 actus27 assumindo 
um valor de cerca de 710 x 710 metros para uma centúria, o que 
configura centúrias de 200 iugera de superfície [Mapas 7 a 9].

Os traços recuperados possuem uma orientação NO/SE, 
perfeitamente adaptada às formas estruturantes do relevo e à 
rede hidrográfica principal e encontram-se na área entre 5 a 7 Km 
em torno da cidade. 

A modulação em actus fixou-se a partir dos eixos organizadores 
do conjunto, nomeadamente os que melhor se conservaram na 
veiga a norte da cidade romana (cardos 8 e 12 a 15), bem como a sul 
da mesma (cardos 12 e 13).

Nesta modulação de base podem ter sido utilizadas variações 
que necessitam ser investigadas com mais detalhe e conjugadas 
com as escavações e trabalhos de morfologia urbana. De facto, 
na área onde foi implantada a cidade é provável que tenha havido 
centúrias de maiores dimensões. Aí os eixos detectados parecem 
configurar um módulo de 20 x 24 actus, o que significaria uma 
centúria de 240 jugera de superfície. O mesmo pode ter acontecido 
noutras áreas, nomeadamente na de Dume, onde parece manter-se 
um eixo N/S de 20 actus, com uma extensão maior no sentido E/O. 

Em termos gerais, os cardos melhor conservados 
correspondem a eixos que atravessam todo o território analisado, 
ultrapassando o rio Cávado. 

Um dos cardos cuja nitidez e persistência é mais significativa 
é aquele que constitui o limite oeste da cidade, estando presente 
em toda a área a norte da mesma, coincidindo em alguns pontos 
com o traçado da via XIX (13 S,T,U), prolongando-se a sul da 
cidade, num eixo que segue parte do traçado da via XVI (13 J a O). 
[Mapa 7]  Um outro importante alinhamento corresponde ao cardo 
12 que se estende desde a área de Cones, a oeste da cidade, por 
Real, coincidindo parcialmente com o trajecto da actual estrada 
Braga/Prado. [Mapa 7] 

Os eixos correspondentes a decumani são mais 
dificilmente detectáveis.A sul da cidade, encontra-se bem 
conservado o decumanus, correspondente ao eixo O 13,14 e 15, 
visível na cartografia e fotografia aérea. [Mapa 7] A norte, o eixo 
recuperado e identificado como P12 a P15 poderá corresponder 
ao traçado de um “valo velho” referido numa descrição de finais 
do século XV: 

 “Item acçima dos Chaaos honde descobre o cano estam bõns 
vij carvalhos todos juntos E tem no pee uma mea + por esta 
guissa – Item logo abaixo quando vam para Sam Viçente, junto 
da porta principall do dito Sam Vicente a maão ezquerda estão 
iij carvalhos bõns com a dita marca dos outros de cima.
Item logo abaixo de Sam Vicente esTa hua leira de devessa a 
mayor parte dela nova que tem cem carvalhos daqueles antre 
grandes e pequenos E a dita leira partida ou demarcada per 
huum vallo velho .s. que de contra o soaão E de contra o poente 
parte pella estrada que vay da cidade pera Sam Martinho de 
Dume E a dita leira atravessa todas as estradas . s. a que vay para 
Sam Martinho e a que vay pera Palmeira.” (ADB, Tombo 4º do 
Cabido, fls. 51 v. e segs.)

permite-nos verificar que 
os fotogramas à escala 1: 
18000 são anteriores ao 
levantamento aéreo feito 
em 1947, mas a imprecisão 
subsiste pelo que deve 
ter-se presente que quando 
nos referimos à cobertura 
de 1938 para a região em 
causa estamos a falar de 
uma data provavelmente 
posterior, mas, de qualquer 
forma, anterior a l947. 

25. A cartografia 
1:25000 utilizada foi a 
produzida pelos Serviços 
Cartográficos do Exército 
nos trabalhos de campo 
de 1948, elaborada a 
partir dos primeiros vôos 
sistemáticos do território 
nacional. Esta escolha foi 
intencional. De facto, esta 
cartografia é, em termos 
de pesquisa arqueológica, 
uma importante mais-
valia, pois representa uma 
paisagem substancialmente 
menos alterada do que 
aquela que é oferecida 
pelas cartas mais recentes, 
facto bem visível na rede 
de caminhos, nas manchas 
de ocupação humana, bem 
como no leque toponímico, 
substancialmente mais 
completo no levantamento 
realizado em 1948. A 
cartografia 1: 5000 
utilizada para os concelhos 
de Braga e Vila Verde foi 
produzida pelas respectivas 
Câmaras Municipais. Se 
bem que desactualizados, 
estes levantamentos 
permitem uma visualização 
muito precisa do 
cadastro, facultando, 
ainda, um número 
substantivo de topónimos 
e microtopónimos, que, 
naturalmente, não constam 
das Cartas Militares de 
Portugal à escala 1: 25000. 

26. Recorremos à 
fotografia de satélite para 
os trabalhos básicos de 
conhecimento da rede 
viária e da estrutura geral 
do parcelamento, usando-a, 
também, como material 
de apoio nos trabalhos de 
prospecção efectuados. 

27. Um pé romano 
corresponde a 0,2960m 
(29,6cm), medida 
encontrada na ínsula das 
Carvalheiras, em Braga. 
Este valor do pé está 
também registado em 
Conimbriga e aproxima-
se do pes monetalis, 
correspondente a 0,2957m. 
Para este valor de pé 
temos depois, o actus, 
medida-base de superfície, 
correspondente a 120 
pés. O actus quadratus é 
pois, um quadrado de 120 
por 120 pés de lado, ou 
seja 35,52X35,52m, o que 
equivale a uma área de 
1261,62 m2. Uma centúria, 
na sua forma clássica, 
corresponde, portanto, a 
um quadrado de 710m de 
lado o que representa uma 
área de um pouco mais 
de 50 hectares (50,41ha, 
mais exatamente).
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Provavelmente, este traço corresponde a um alinhamento 
observado no Mapa de Braga, feito por André Soares, de 1756: 
[Figura 5] É ainda possível que o trajecto da via XX, que não 
foi até à data objecto de prospecções e de um estudo detalhado, 
corresponda a uma deformação de um decumanus, hipótese 
que seria interessante estudar com mais dados de campo. 

Muito embora possam existir outras modulações, a malha 
proposta de 20 x 20 actus encontra-se corroborada pela intersecção 
nítida de alguns eixos, particularmente visível nos alinhamentos 11 
a 5 com os V, U, T, S, R, ou ainda, a norte do Cávado do Y com 7, 8, 
15,16,17. Junto à cidade temos, a sul, o cruzamento dos eixos O com 
o 13 e a norte o do eixo P com os eixos 12,13 e 14. [Mapas 7 a 9]  

Finalmente, a localização de uma archa petrinea, de que 
falaremos já a seguir, pode corresponder a uma intersecção 
dos eixos S e 16 que coincide com a malha teórica do cadastro 
e poderia marcar o limite da área centuriada nesta zona, dada 
a elevação de Montariol que ficou, provavelmente, fora desta 
assignatio. [Mapas 7 a 9] 

Numa sobreposição dos layers correspondentes à altimetria 
e hidrografia podemos verificar que o parcelamento recuperado 
ocupa as zonas de vale, em cotas que se situam, preferencialmente, 
entre os 10 e os 60 metros de altitude, nunca ultrapassando a curva 
de nível dos 200 metros. [Mapas 7 a 9] 

A zona centuriada parece corresponder, assim, a uma vasta 
área que configura um amplo rectângulo, que abrange um 
território de altitudes menos elevadas e solos com um considerável 
potencial agrícola, cortados pelas vias romanas que saiam de 
Braga. Os limites estão definidos pelas elevações de altitudes que 
variam entre os 250 e os 350 metros, com excepção das maiores 
elevações representadas pelo castro de S. Mamede / Guizande, com 
427 metros, e o monte de Santa Marta da Falperra, com 562 metros, 
ambas na zona sul da área estudada. [Mapas 7 a 9] 

A centuriação prolonga-se ainda numa área de de baixas 
altitudes na margem direita do rio Cávado, sendo particularmente 
visível na veiga de Cabanelas, a noroeste e, também, na região 

que abrange a confluência dos rios Cávado e Homem, em cerca 
de 4 Km para norte, tomando o rio Cávado como referência. Aí 
os limites da zona correspondem aos terrenos de maior elevação 
visíveis na topografia, correspondentes a altitudes que oscilam 
entre os 120 e os 174 metros de altitude. 

Importa salientar ainda, a importância das três viae privatae 
identificadas nos trabalhos arqueológicos realizados em 2001, a 
que já nos referimos (Lemos, 2002, pp. 110–122). De facto, trata-se 
dos únicos caminhos escavados em toda esta área sendo por isso 
possível conhecer algumas das larguras e tipos de pavimentação 
assumidos por este tipo de eixos28. Para além disso, estas vias 
permitem-nos supor a existência de uma densa rede de caminhos 
de ligação entre vários estabelecimentos rurais e destes com a 
cidade, que deveria ser comum a todo o território. Por outro lado, 
e no que toca ao parcelamento rural é importante notar que duas 
destas viae, possuíam um traçado de idêntica orientação ao da 
malha urbana e ao que detectámos no conjunto da área centuriada.

A modulação deste parcelamento teve uma excepcional 
confirmação com o achado de dois termini correspondentes 
a dois cipos gromáticos e uma archa petrinea que definem um 
módulo de 20 actus, pelo menos na orientação dos cardos. Por 
sua vez, os dois cipos, situados no eixo 13, e a archa petrinea que 
representa um possível ”travejamento” do cardo 16, de orientação 
N/S com o decumanus S, permitem constatar que a orientação do 
parcelamento é de 16º NO. [Mapas 7, 8 e 9] 

Importa explicar, ainda que brevemente, a importância 
destes achados. 

As operações de delimitação podiam materializar-se em limites 
físicos com diversas morfologias: cipos simples sem inscrição, 
cipos com inscrições mais ou menos detalhadas, mas também 
pequenos templos ou edículas. Havia ainda a possibilidade 
de proceder a delimitações através da disposição dos caminhos, 

Figura 4.
Exemplos de elementos 
demarcatórios, onde 
se incluem, duas 
árvores marcadas com 
cruzes, denominadas 
na literatura latina 
arbor stigmata 
(Chouquer & Favory, 
1992, p. 314)

Figura 5. 
Mapa de Braga  
(André Soares, 1756)
↓ Vestígio de alinhamento 
fossilizado do valo velho 
referenciado no tombo 
4 do Cabido (1493)

28. Refira-se que 
exceptuando o caso da Via 
XVIII, escavada em alguns 
troços na serra do Gerês, 
estas são as únicas vias 
escavadas com resultados 
publicados, o que assume 
particular relevância 
pelo facto de se tratar de 
caminhos cuja função não é 
a de um itinerário principal. 



70 71

A CENTURIAÇÃO DO TERRITÓRIO DE BRACARA AUGUSTA3. CENTURIAÇÃO

linhas de água, árvores, entre outros elementos. Alguma da 
literatura latina que chegou até nós especifica e cataloga estes 
elementos físicos de demarcação de limites de uma forma muito 
clara (Chouquer & Favory, 2001). [Figuras 4, 6 e 7]

Efectivamente, na maioria dos casos, a delimitação física de um 
território e das suas parcelas implicaria a colocação de elementos 
de demarcação, muito variados, servindo para delimitar lotes 
atribuídos a colonos, marcar limites entre territórios de cidades 
ou assinalar eixos de uma delimitação e respectivos caminhos29. 
Nalguns casos, de que é exemplo uma centuriação, estes elementos 
poderiam assumir a forma de cipos gromáticos precisamente pela 
sua função enquanto elementos ligados a uma operação gromática 
e podem ter, eles também, mais do que uma função30. 

Apesar de relativamente raros, conhece-se a tipologia destes 
cipos gromáticos que poderiam apresentar, na parte superior do 
monumento, um entalhe em forma de cruz, o decussis, representando 

os dois limites a definir, o Kardo e o Decumanus, que se cruzariam 
no lugar preciso onde se colocava o cipo e indicavam a respectiva 
orientação desses dois eixos. Em alguns dos raros casos encontrados, 
o decussis poderia ser acompanhado de caracteres, cuja intenção 
seria identificar de forma absolutamente precisa a posição do cipo 
relativamente aos eixos da limitatio, o Kardo e Decumanus. Na maioria 
dos casos conhecidos, estes cipos não apresentam qualquer inscrição 
(Arino Gil et al., 2004; Decramer, Rachid, Hilton & Plas, 2002)31.

Os trabalhos de prospecção que realizámos em 2004 
permitiram-nos identificar dois cipos gromáticos (doravante 
designados como cipo 1 e cipo 2). Ambos foram talhados em 
blocos de cerca de 1 metro de altura por cerca de 0,40 m de 
largura, sendo possível ver num deles vestígios de almofadado 
em duas das faces. Ambos apresentam a face superior perfeitamente 
alisada, onde se gravou uma cruz que a ocupa completamente. 
Ambas as peças se encontram no mesmo alinhamento e mantêm 
uma distância entre si de, precisamente, uma centúria (20 actus). 

O cipo 1 (Carvalho, 2008 vol. II, ID 3031004) situa-se no lugar 
conhecido como Felgueira e serve de limite entre as freguesias 
de Dume e S. Pedro de Merelim. Trata-se de um monumento 
de granito, possuindo 0,46 metros de altura máxima visível e 
uma largura de 0,38 metros. Possui duas faces almofadadas, 
topo perfeitamente liso e duas linhas que se cruzam no topo, 
correspondentes ao decussis. [Figura 8]

Este monumento foi posteriormente movimentado, o que 
nos levou a programar uma intervenção arqueológica em 2006. 
Os objectivos que pretendíamos alcançar com esta intervenção 
foram, sinteticamente, os seguintes: determinar a dimensão e 
características do marco; averiguar o seu sistema de implantação 
no terreno (existência ou não de base ou soco); determinar o 
seu momento de implantação, no caso do monumento estar in 

Figura 6. 
Limites de uma cidade e 
elementos demarcatórios 
com gama, T e cruz 
(Chouquer & Favory, 
1992, pp. 279 e 321)

Figura 7. 
Exemplos de elementos 
utilizados como limites 
(Chouquer & Favory, 
1992, p. 316)

Figura 8.
Perspectivas do Cipo 1, 
em 2004

29. A título meramente 
exemplificativo, vejam-
se os trabalhos de C. 
Cortés Bárcena (2013), 
investigadora que tem 
trabalhado de forma 
sistemática a questão 
dos limites territoriais, 
evidentemente a uma outra 
escala de delimitação que 
não é a que tratamos aqui.

30. Os primeiros cipos, 
da época dos Gracos, 
surgem em resultado da 
necessidade de inquirir 
os limites do ager publicus 
e de proceder à sua 
divisão e atribuição a 
colonos. Segundo o 
Liber Coloniarum I, 
estes primeiros cipos 
eram colunas de forma 
cilindrica, com um 
diâmetro de 1 pé ou 1 pé 
e meio (de 0,29 a 0,44m) 
e uma altura de 4 pés ou 
4 pés e meio (de 1,20 a 
1,33m). Conhecem-se mais 
de uma dezena destes 
cipos (a maioria na Itália 
Centro-meridional) e 
constata-se que tanto a 
altura como o diâmetro 
podem não coincidir com 
estas medidas (Chouquer 
& Favory, 1992, pp. 18-26). 

31. São conhecidos cipos 
gromáticos, epigrafados 
ou não, na Península Itálica 
e muitos monumentos 
deste tipo em África 
(Castagnoli, 1958, pp. 11-12; 
Arino Gil et al., 2004; 
Decramer et al., 2002). 
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situ e possuir vala de fundação, ou, em caso contrário, averiguar 
eventuais remeximentos de terras e deslocamentos do monumento.

Tendo em vista os objectivos referidos foi implantada uma 
sondagem de 2x1m, cujo limite oeste foi marcado sensivelmente 
a meio do cipo, de forma a obter uma leitura estratigráfica 
conveniente. Refira-se, ainda, que a salvaguarda do monumento, 
de forma a evitar a sua deslocação do local original, determinou, 
quer a implantação da sondagem, quer os cuidados tidos durante 
a escavação. [Figura 10]

Embora a ausência de vala de fundação ou de materiais 
antigos associados não permitam uma comprovação estratigráfica 
da sua antiguidade, as suas características e correlação com 
outros elementos já estudados na região, permitem-nos 
sustentar a hipótese de estarmos perante um cipo gromático, 

provavelmente reaproveitado como limite na época medieval, 
continuando até à actualidade a funcionar como elemento de 
demarcação do território. [Figura 10]

O cipo 2 (ID 3031005) foi encontrado perto de um campo 
conhecido como Pinhel, limita as freguesias de S. Pedro de 
Merelim, Dume e Palmeira e encontra-se a alguns metros do local 
onde passaria a via XIX. [Figura 9]

Trata-se de um monumento de granito com 0,47 m de altura 
máxima visível e 0,28 m de largura. Apresenta vestígios de ter 
sido picado nas faces laterais, revelando, tal como o cipo 1, o topo 
alisado e duas linhas gravadas, que, na altura em que o encontrámos, 
possuíam a orientação NO/SE, ou seja a mesma observada no cipo 1. 

Segundo informações recolhidas no local em 2004 e 2006, 
os dois cipos não podem ter sido deslocados do local onde se 
encontram pois servem de limite de freguesias, limites que são 
cuidadosamente mantidos, quer pelos proprietários dos terrenos 
onde se encontram, quer pelos responsáveis públicos das 
respectivas freguesias. 

Num contexto de concatenação de vestígios romanos que possam 
fornecer pistas sobre eventuais alinhamentos de um parcelamento 
ortogonal, a localização a leste destes cipos de um monumento que 
se assemelha a algumas das representações de limites que ocorrem 
nos tratados de agrimensura romanos e medievais (Chouquer & 
Favory, 2001; Portet, 2004) tem uma importância decisiva

No lugar conhecido como Fonte de S. Vicente, no sopé da vertente 
oeste de Montariol, existe uma nascente de água que brota da rocha 
onde foi talhado um tanque quadrado, que aparenta ser uma archa 
petrinea (Carvalho, 2008, vol. II, ID 3033103) elemento usualmente 
referido na documentação medieval como delimitação de termos. 
Junto ao local encontra-se tijolo e tegulae (Fontes, 1993). [Figura 12]

De um dos muros junto à fonte foi retirada uma ara votiva 
dedicada a Marte, depositada no Museu Pio XII, que apresenta a 
seguinte leitura e tradução: 

COPORICI/ MATERNI/ EX VOTO/ MARTI TAR/ 
BVCELI FV[L]LONES

Os membros da família dos Coporicius Maternus (mandaram 
fazer este monumento) por um voto feito a Marte Tarbucelis 
como pisoeiros (Santos et al., 1983, pp. 183–205). [Figura 11] 

O sentido da promessa parece relacionar-se com um 
agradecimento feito por uma família ligada ao trabalho 
da lã e dos tecidos. 

A presença de uma archa petrinea, curiosamente associada a 
uma inscrição votiva a Marte, parece-nos de suma importância. 
Aparecendo frequentemente na documentação medieval 
para delimitar termos, é provável que no caso da chamada 
Fonte de S. Vicente o pequeno tanque (archa petrinea) tivesse 

Figura 10.
Perspectiva do Cipo 1, 
em 2006

Figura 11 
Perspectivas 
da sondagem do Cipo 1, 
em 2006

Figura 9. 
Cipo 2 e perspectiva 
do Cipo 1, em 2006
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servido de elemento para delimitar uma centúria romana situada 
a norte da cidade. Por sua vez, a presença de água em quantidade 
considerável pode ajudar a explicar a inscrição a Marte dedicada 
por uma família de pisoeiros que fabricava lãs e tecidos, actividade 
que necessitava de água em quantidade considerável e que, dada 
a proximidade relativamente a Bracara Augusta, poderia servir-se 
da cidade como mercado. 

Outro elemento importante, associado desta vez à demarcação 
de uma propriedade, é a epígrafe interpretada como limite de 
propriedade, proveniente do adro da igreja de Esporões. Trata-se 
de um monumento em forma de estela, com 1,10 m de altura, 
ocupando a inscrição uma linha na parte superior, onde se lê 
apenas a palavra SEVERI, o que pode significar (propriedade de ?) 
Severus (Tranoy, 1981, p. 364; Fontes, 1993, p. 73). 

Tendo presente que o monumento em questão pode ter sido 
deslocado, não deixa de ser curioso o facto de se encontrar 
próximo do alinhamento onde, a norte, se encontraram os dois 
cipos acima mencionados, pelo que poderá corresponder a mais 
um elemento que assinala um dos eixos do parcelamento do 
território em análise [Mapa 7, eixo 12-13].

O carácter sistemático desta orientação, a modulação em actus 
e a sua articulação, quer com o traçado da cidade, quer com o dos 
principais eixos viários da região, permitem sugerir uma centuriação 
provavelmente ligada à fundação de Bracara Augusta e à projecção da 
rede viária na época júlio-claudiana, tal como acontece, por exemplo, 
em Barcino onde a centuriação deverá estar vinculada à fundação da 
cidade na época de Augusto (Palet Martínez, 1994, p. 111). 

O que importa destacar, no caso da centuriação em torno da 
cidade de Bracara Augusta é a sua perfeita adequação à topografia 
e, especialmente, à rede hidrográfica da região. Com efeito, muitos 
dos limites quer dos principais eixos da malha centuriada quer 

das divisões e subdivisões das centúrias deverão ter-se socorrido 
de uma rede hidrográfica densa e fina, que permitia assegurar a 
drenagem e irrigação das terras. É, aliás, essa perfeita adequação 
à topografia e hidrografia de um dado território que transforma 
uma malha centuriada numa obra que permanece no tempo 
(Dall`Aglio & Franceschelli, 2012). 

Uma das chaves principais de compreensão do parcelamento e, 
neste caso, da centuriação está, exatamente, na rede de organização 
dos afluentes dos rios, nos pequenos cursos de água, na localização 
de portelas e passagens. É esta rede hidrográfica imbrincada de 
pequenos afluentes, subafluentes, canais de rega e de drenagem 
que poderá servir como peça fundamental de trabalho para 
um estudo mais detalhado da organização do parcelário e, por 
conseguinte, de inúmeras e intensas permanências e perdurações 
ao longo do tempo (Carvalho & Ribeiro, 2009). 

O interessante na orientação praticamente equivalente entre 
a cidade romana de Braga e o seu território rural é, precisamente, 
uma adequação racional à topografia e à rede hidrográfica (Martins 
& Ribeiro, 2012; Martins, Meireles, Ribeiro, Magalhães & Braga, 
2017). Isto é, se a centuriação possui uma orientação praticamente 
idêntica à da malha urbana isso dever-se-á a uma consistência que 
resulta da geografia em que ambas as modulações se efectuam. 

3.3. Persistências

No livro “ O Castelo” (1926) de Franz Kafka (n. 1883), a personagem 
de nome K que se apresenta no início da história, diz ser um 
agrimensor. Numa dessas imbrincadas histórias em que tudo 
se confunde e ninguém é quem pensa ser, é dito a K o seguinte: 

“O senhor foi (então) admitido como agrimensor, (...) mas 
infelizmente nós não precisamos de nenhum agrimensor. Não 
temos qualquer trabalho para si. Estão traçados os limites das 
nossas pequenas propriedades e tudo devidamente registado. 
É raro verificar-se qualquer mudança de proprietário e nós 
próprios regulamos os nossos próprios litígios de estremas. Para 
que é que queremos então um agrimensor?.” (Kafka, 1978, p. 73)

Agrimensor e limites servem, na história, para acentuar uma 
questão: a utilidade ou não de manter ao longo do tempo a 
demarcação das terras e, por isso mesmo, da paisagem organizada 
em parcelas. Tudo isto dependente das mudanças de proprietários. 
Esta história serve-nos, aqui, para fixar a atenção desde já sobre 
a questão dos limites, concretamente aquilo que designaremos 
de marcadores da paisagem. Num texto datado de 1887, Alberto 
Sampaio exercia este tipo de atenção do seguinte modo:

 

Figura 12. 
Perspectiva da archa 
petrinea (fotografia 
de L. Fontes)
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“A quem vê hoje a provincia, coberta d`uma rede inextricavel 
de divisões, dispostas por toda a parte em estreitas malhas, 
ajustando-se a todos os contornos e relevo do sólo, com as 
casas rusticas dispersas por vales e encostas – parecerá que 
nunca foi d`oiutro modo e que se houive canto do mundo em 
que a propriedade individual tinha de nascer espontanea, 
devera ser este, onde tudo estava indicando o regime actual, 
desde a configuração do terreno até á abundancia da agua.” 
(Sampaio, 1887, p. 21)

São conhecidos os desenvolvimentos, em tese, das análises de 
Alberto Sampaio: a continuidade histórica da paisagem minhota, 
numa equação que ligava as villae romanas à rede paroquial 
medieval que, desde então, enquadraria a vida campesina e as 
ligações à terra. Neste autor encontramos um testemunho efectivo 
da importância que os limites e divisões das propriedades têm 
para ajustar os quadros evolutivos das paisagens numa espécie 
de bricolagem histórica e conceptual. 

O processo histórico de constituição da propriedade rural 
leva-nos ao problema central da tese de Alberto Sampaio que 
defende uma continuidade das villae na matriz territorial do 
Entre-Douro-e-Minho. A síntese que esboçou sobre este tema 
levanta mais dúvidas do que certezas, mas a sua intuição continua 
a ser estimulante ao considerar que as villae romanas constituem 
um elemento fundamental na identidade da paisagem e do 
povoamento do Norte de Portugal.

Em 1980, Jorge Alarcão, numa crítica global da tese de 
Alberto Sampaio, questiona essa continuidade, começando por 
se interrogar se as villae teriam sido efectivamente “uma forma 
comum de propriedade no Noroeste romanizado” (Alarcão, 1980, 
p. 174). Baseou-se nas poucas evidências de villae disponíveis 
na época e usou critérios demasiado restritivos para a sua 
classificação, como considerou posteriormente (Alarcão, 1998). 
Apesar de tudo, esta problemática manteve o seu interesse.

Manuela Martins ensaiou uma tentativa de adequar 
a aferição das villae à realidade arqueológica da área em 
estudo. Propôs, assim, que se utilizasse o termo de villae “para 
designar edifícios no campo, construídos segundo um modelo 
arquitectónico romano, com vocação agro-pecuária” (1995, 
p. 97), salvaguardando a hipótese de as villae desta região 
poderem ter uma área construída de reduzidas dimensões 
e fundi igualmente mais reduzidos do que noutras regiões.

Sendo impossível resolver muitas das questões 
relativamente à dimensão e arquitectura das villae uma 
das possibilidades de trabalho é o de tentar uma articulação 
destes vestígios com outras entidades de ocupação do espaço, 
nomeadamente com a questão dos elementos de demarcação 
do território. 

Um dos mais interessantes capítulos da obra de Alberto Sampaio 
é dedicado à terminologia das demarcações, terminando-o com 
a seguinte frase: 

“(...) Apuramos a existência de variadas espécies de marcos 
romanos (...) visíveis ainda na restauração asturo-leonesa; 
estes vestígios (...) têm subido valor, porque nos prestam mais 
um esclarecimento sobre a origem das vilas (...) os contornos 
exteriores, são estes unicamente que nos interessam por 
enquanto, continuavam a subsistir, muito embora dentro deles 
se estivesse elaborando uma nova evolução agrária; quando pois 
os títulos nos dizem que a vila estava limitada por suos terminos 
antiquos, sabemos agora qual era essa antiguidade; a unidade rural 
antiga, que eles assinalavam, tinha sido fundada e demarcada 
primitivamente no período romano.” (Sampaio, 1979, p. 44)

A presença de algumas marcas na paisagem, pode relacionar-se 
com mecanismos de permanência e transmissão que se socorreram 
da malha de centúrias estabelecida em época romana. Cabe 
no presente livro enunciar e desenvolver sumariamente as 
interrogações e as dúvidas que resultam desta suspeita. 

Os eixos estruturadores do parcelamento rural correspondem 
a vias de circulação, cercas, muros, caminhos delimitadores de 
propriedades, linhas de água e regos de drenagem que, observados 
ou “recuperados” em várias fontes de informação, se configuram 
como elementos organizadores da paisagem (Melo, 2013). A 
investigação destes elementos deve inscrever-se num quadro 
mais vasto de análise dos dispositivos de organização do espaço 
rural e da sua (re)configuração num tempo longo (Compatangelo-
Soussignan, Bertrand, Chapman & Laffont, ed. 2008 ; Ariño Gil 
et al., 2004; Clavel-Lévêque & Orejas, dir. 2002; Clavel-Lévêque, 
Vignot & Milagros Navarro, dir. 1998). Neste sentido, a presença 
de elementos demarcatórios, quer seja de cipos romanos, quer 
ainda de antigos caminhos que preservaram limites do cadastro 
romano – visíveis na cartografia e detectados na prospeção – pode 
relacionar-se com mecanismos de permanência e transmissão 
que se socorreram da malha de centúrias estabelecida em época 
romana (Chouquer & Favory, 2001). 

Importa assim distinguir os vários operadores que permitiram 
prolongar, com activações e reactivações sucessivas, a sobrevivência 
da centuriação romana. Por sobrevivência não entendemos a 
manutenção da sua função original de divisão e demarcação de 
parcelas fundiárias, mas, antes, a persistência da sua utilidade parcial 
para configurar e demarcar o território e a ocupação da terra. 

Vejamos o caso dos cipos, incluindo neste âmbito, outros 
monumentos associados, nomeadamente a archa petrinea e um marco 
de propriedade. Como já referimos, a orientação do parcelamento a 
16º NNO e a modulação do parcelamento em 20 actus foi confirmada 
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pela localização dos limites ou termini correspondentes a dois cipos 
situados no eixo 13 e a uma archa petrinea que representa um limite 
do cardo 16 com o decumanus S. 

A questão da sobrevivência destes cipos e, sobretudo, do seu 
aparente posicionamento original constitui uma das questões mais 
interessantes que este trabalho nos suscitou. O problema pode ser 
colocado de uma forma simples: por que razão estes monumentos 
(que numa observação simples são apenas duas pedras aparelhadas) 
se conservam ainda hoje; por que razão não foram deslocados ou 
reaproveitados numa qualquer construção, de um simples muro, 
na época medieval, moderna ou contemporânea? A simplicidade 
da pergunta reside numa resposta igualmente simples. Os cipos 
serviram sucessivamente de limites, de marcadores da paisagem e 
a sua importância vem exatamente dessa função e da permanência 
no tempo dessa função. Uma análise breve de alguns dos momentos 
historicamente reportáveis à sobrevivência e manutenção destes 
monumentos pode ajudar a explicar o que dizemos. 

Relativamente aos cipos gromáticos, a sua localização in situ 
justifica-se, numa primeira fase, pelo facto de terem passado a 
constituir elementos de delimitação da futura paróquia de Dume, 
sendo sucessivamente reutilizados como marcadores do território, 
até à atualidade. A função da archa petrinea, curiosamente associada 
a uma inscrição votiva a Marte, converge no mesmo sentido, sendo 
provável que tivesse servido para delimitar uma centúria romana 
situada a norte da cidade, precisamente na base ocidental do monte 
Montariol que atinge 312 metros de altitude.

A transformação da villa romana de Dume cuja fundação 
remonta a inícios do século I d. C. numa igreja monástica, sede 
de uma diocese entre os séculos VI–VII, deve ter permitido a 
cristalização de alguns elementos de demarcação do território 
centuriado. A delimitação posterior da antiga diocese de Dume 
utilizará repetidamente elementos demarcatórios – archae, petras 
fictas, terrae tumeda –, sendo que alguns deverão constituir uma 
perduração de elementos romanos (Fontes et al., 2010). 

Antes de mais, a evolução da villa situada em Dume para uma 
igreja monástica, sede de uma diocese entre os séculos VI–VII. 
Como se refere a propósito: “Data do período suevo-visigótico 
(sécs.  VI e VII) o primeiro grande esforço de organização 
eclesiástica do território, no qual relevam o papel dos bispos 
bracarense Martinho e Frutuoso, que deram especial atenção 
às populações rurais” (Fontes, 1993, pp. 39–40). A eles se deve 
a fundação, pouco distante da futura implantação do mosteiro 
de Tibães, dos dois mais antigos mosteiros documentados no 
actual território português, precisamente Dume e São Salvador 
de Montélios, o primeiro edificado junto da villa de fundação 
romana e o segundo num pequeno outeiro cerca de 800 m a SO 
do primeiro, ambos abrigados nos recortes da bordadura da encosta 
que se eleva até Braga, que foi capital do reino suevo entre 411 e 585. 

A delimitação da diocese de Dume face à diocese de Braga 
terá gerado a cristalização de algumas marcas na periferia 
imediata da cidade. O Liber Fidei, cartulário reunido para servir 
de prova do património da diocese de Braga face a Santiago de 
Compostela, durante o século XII, alinha precisamente os termos 
antigos das duas dioceses, deixando entrever a presença densa 
de elementos naturais e construídos de delimitação (Fontes et al., 
2010, pp. 258–259, figuras 5 e 6; Carvalho & Mendes, 2010)

Num dos primeiros documentos aí transcritos, datado de 911, 
a delimitação da antiga diocese de Dume por ordem de Ordonho 
II fixa não apenas os aglomerados que então eram designados 
como villae, como utiliza diversificada e sincopadamente elementos 
demarcatórios – archae, petras fictas, terrae tumeda – , aparecendo 
logo no início a referência a uma epígrafe que poderá entender-se 
como referente a uma inscrição na igreja de S. Vicente: 

“Et tunc venimus nos iam supra dicti previsores ad ipsum 
locum, ascendimus in montem qui est inter ipsum locum 
et villa quem dicunt infidias, invenimus ibidem in petra 
caracterem Sancti Vincenti et exinde in alia petra invenimus 
cruce et inde per petras fictas qui ab antiquo pro termino 
fuerunt constitutas et exinde in via quam dicunt de Vereda 
qui discurret de Bracara et invenimus ibidem congesta 
magna petrinea et inde per agirem et petras fictas quousque 
in archa qui sedet sculta in petra et exinde ad alia congesta 
terrinea et inde per agirem et petras fictas qui sunt secus via 
de Vereda quousque in termino de Pittanes et inde per agirem 
et archas principias qui divident inter Dumio et Palmaria 
et exinde per agirem Certuor qui dividet inter Dumio et 
Paretelias et inde per totum ipsum agirem usque in termino 
de Lesmiri et inde per alia via de Vereda qui discurrit de 
Bracara quousque inter tumeda qui fuit manum facta et exinde 
in archa petrinea principia ab antiquis constructa qui dividet 
inter Dumio et villa Lesmiri et inde per agirem firmissimum 
qui dividet inter Dumio et villa de Forozos usque ad alia 
archa petrinea qui dividet inter Dumio et Parata Samueli et 
Forozos et sic per agirem et per petras fictas usque ad congesta 
qui dividet inter Dumio et Culina et inde per agirem et per 
petras fictas usque in termino de villa Pascasi et invenimus 
ibidem petra scripta ubi dicet Sancte Eolalie ubi dividet 
Dumio, Culina et villa Paschasi et sic eximus per signas certas 
usque in montem ubi (p. 39) prius incoavimus et invenimus 
in ea ipsos terminos parietes quos obtinuit Spasandus 
et alias quos obtinuit Alamirus seu et ecclesia vocabulo 
Sancti Fructuosi quod dicunt Montelios. Et quod potuimus 
previdere in veritate sunt ipsi termini fortissimi ab antiquis 
constructi ipsius loci iam fati et manibus nostri confirmamus.” 
(Costa, 1965–1990, vol. pp. 39–40)
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Num trabalho publicado em 2010 apresenta-se um ensaio 
cartográfico, elaborado por mim própria e por Luís Fontes, 
de demarcação dos limites do termo de Dume, cruzando essa 
fonte histórica, datada de 911, com o mapa do povoamento 
romano e da malha definida pela centuriação. (Fontes et al., 
2010, p. 259) [Mapa 10] 

Este exercício, que implicou uma cartografia do percurso 
do agrimensor na sua descrição do termo de Dume sobre a 
base cartográfica previamente elaborada por nós resultou num 
cartograma muito sugestivo que poderá não estar muito longe 
da realidade ou que permite, no mínimo, uma boa base de trabalho 
para futuras investigações e rectificações (Mapa 11). Neste percurso 
e na sua representação cartográfica são muito impressivos alguns 
elementos de demarcação explicitados pelo documento medieval, 
quer acidentes topográficos quer, ainda, os monumentos que 
podemos identificar como antigos limites da centuriação romana, 
nomeadamente os dois cipos encontrados em Felgueira e Pinhel. 

Percorrendo, pontualmente, alguma da documentação 
posterior relativa a este território encontramos a menção a 
estes monumentos, de que é exemplo um litígio sobre os limites 
paroquiais de Palmeira, ocorrido em meados do século XVIII. 
Nas provas utilizadas pelo Tribunal da Relação eclesiástica de 
Braga na definição dos limites desta freguesia há uma transcrição 
do tombo da comenda de S. Pedro de Merelim, onde aparece 
a seguinte medição e confrontação, feita no ano de 1735:

“(…) na estrada do caminho travesso que vai da estrada 
publica para Felgueiras (…) continuando a dita demarcaçam 
pello dito caminho de poente a nascente the o fim da 
quingosta que vai para o Monte de Felgueiras e dahi 
curtando direito por dentro da bouça (…) athe hum 
marco que fica no monte devizam da freguesia de Sam 
Pedro Frossos e Sam Martinho de Dume e deste marco 
continuando a demarcaçam da freguesia de Sam Martinho 
com a de Sam Pedro pello Monte de Felgueiras asima para 
a parte do monte athe o heido (…) aonde está hum marco 
grande quazi enterrado que esta em (fl. 78v.) pumar (…) 
e continuando a demarcaçam deste marco pera a parte 
do monte pello caminho de dentro onde estam tres marcos 
todos tres direitos huns e outros todos com suas cruzes 
por sima (ADB, Relação Eclesiástica, Sentença sobre os 
limites de Palmeira, 1751–1771, pasta 19, nº 583).” 

Se aceitarmos que a paróquia de Dume herda o espaço da 
antiga diocese, assente por sua vez numa antiga villa, não deixa 
de ser impressiva a descrição quadrangular que dela faz o seu 
pároco na resposta que dá ao inquérito paroquial promovido 
pela Coroa em 1758: 

“Fora dos suburbios da muito antiga, nobre e leal cidade 
de Braga, Primaz das Hespanhas, para a parte do Norte, em 
a espaçosa ribeira que cruza o Cavado com o dillatado giro 
de seu curso, se extende aprazivelmente agradavel, a freguesia 
de Sam Martinho de Dume, em outro tempo celebre Bispado. 
Está situada esta freguesia quazi em figura quadrangular; 
supposto que da parte que corre do meio dia a Poente e de 
Nascente a Norte, se lhe perceba mais alguma extenção, não hé 
couza que a deforme da sua quadrangular figura. Será toda a sua 
extençam meia legoa pouco mais ou menos, medida por cada 
hum dos seos quatro ventos. (…) Não tem montes concideraveis. 
O mais extenço hé o do Crasto, nos lemites que a devidem dos 
suburbios bracharenses.” (Capela, 2003, pp. 172–174)

O estudo da reciclagem parcial da centuriação romana exige, 
assim, uma investigação mais atenta às modalidades que recortam 
a ocupação humana da paisagem agrária, contribuindo para 
abrir as problemáticas à distribuição efetiva dos poderes e 
dos recursos de exploração da terra (Leveau, 2000; Dall’Aglio, 
2004; Franceschelli, 2015). 

Durante um período de tempo, que podemos situar na primeira 
metade do século I, as formas de ocupação indígenas e as novas 
formas de ocupação romanas, nomeadamente as villae, coexistiram 
num processo de interação e de mobilidade da população indígena. 
A instalação das villae implicou o redimensionamento da ocupação 
do território e da privatização da terra, processos que se terão 
desenvolvido com modalidades e ritmos certamente variados, 
afetando as linhas de continuidade/descontinuidade do cadastro 
romano na longa duração. 

A estrutura (e terminologia) medieval de villae não corresponde 
diretamente à realidade mais antiga das villae romanas, antes sugere 
fenómenos distintos, enquadrados ou não pela formação de novos 
poderes eclesiásticos ou civis (Martínez Melón, 2006; Brogiolo & 
Chavarria Arnau, 2008; Fontes, 2011; Sánchez Pardo, 2011, 2013; 
Quirós Castillo, 2016). Essa reconfiguração, na região bracarense, 
inserir-se-á significativamente no processo de colonização e 
repovoamento operado pela frente cristã de reconquista de terra 
aos muçulmanos (Amaral, 2007). A deslocação das villae, em 
sucessivas divisões e subdivisões provocadas pelos mecanismos 
das apropriações, das heranças e das aquisições entre gerações e 
pelo reordenamento político da terra, parece, no entanto, revelar 
na longa duração uma organização básica. Mais do que investir 
na continuidade entre estas villae e eventuais estabelecimentos 
anteriores, o que importa aqui salientar é que deve ter ocorrido 
uma persistência de determinados operadores de ocupação e 
demarcação da terra.

Ao longo do século XI e, de forma decisiva, nos séculos 
seguintes, os casais substituirão as villae como unidades básicas 
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de povoamento e exploração da terra (Marques, 2014). A maioria 
desses casais surgirá, de resto, no âmbito dessas villae. São, assim, 
uma consequência da fragmentação das villae. A tendência para o 
aumento dos casais, particularmente visível entre a segunda metade 
do século XI e a primeira metade do século XII, é interpretada 
em três fases: na origem o termo casal coincide com a dinâmica 
de repovoamento; a aceleração dos casais liga-se a fenómenos 
de crescimento demográfico; o aumento das referências a casais 
acompanha a definição, difusão e fortalecimento do regime 
senhorial no século XII. É neste contexto que ocorre no território 
de Braga, um processo de apropriação fundiária protagonizado 
pelas autoridades eclesiásticas, com destaque para o bispo 
e cabido, após a restauração da sede episcopal em 1071, cuja 
dinâmica tem vindo a ser estudada, proporcionando importantes 
pistas para a problematização da reciclagem das formas cadastrais 
(Costa, 1997 (1959); Marques, J. 1988; Rodrigues, 1998; Amaral, 
2007; Marques, 2014). 

A sondagem das mudanças da paisagem centuriada passa 
assim pela análise da estrutura interna descontínua dos casais 
e da combinação eventual que fazem dos antigos elementos 
demarcatórios, entendidos como processos dinâmicos 
e estruturalmente adaptáveis. Os casali não são grandes 
propriedades rurais, mas unidades de exploração que resultam 
da desagregação de antigas parcelas associadas ou não às antigas 
villae alto-medievais. Esta desagregação é sujeita palautinamente 
a uma recomposição política – conduzida pelos novos senhores 
da terra – num quadro espacial que não foi novamente sujeito 
a uma planificação cadastral sistemática (Beires, Amaral & Ribeiro, 
2013) como a que resulta da centuriação romana, mas que adapta 
circuitos antigos, compostos por linhas demarcatórias, vias e regos 
entre as terras.

Na modelação longa da paisagem, conjugando hipóteses 
de investigação provenientes de vários programas de trabalho, 
os circuitos antigos podem ter sido cruciais para assegurar a 
plasticidade do sistema de ocupação fundiário num processo 
que inclui a transformação das marcas da centuriação 
(Franceschelli, 2008). 

Arriscando um programa provisório dessas hipóteses, importa 
aqui fixar algumas dessas coordenadas (inter)disciplinares no que 
diz respeito ao território estudado durante e após a época romana: 
a revisão arqueológica das linhas do parcelamento e da rede viária 
próxima de Braga, aprofundando a complexidade metodológica 
da informação (Melo, 2013); a leitura arquitetónica do desenho 
da paisagem, projetando alguns marcadores, desde os alinhamentos 
topográficos de implantações como a villa/mosteiro de Dume ou 
o sítio de São Frutuoso de Montélios / convento de S. Francisco 
de Real (Oliveira & Ferreira, 2015) ao significado da via XIX (Brito, 
Silva, Carvalho & Labastida, no prelo); a abordagem arqueológica 

e histórica de paisagens como a de Dume (Andrade, 2015; Fontes, 
2018; Fontes & Andrade 2018) ou a do mosteiro de Tibães (Fontes, 
2005; Xavier, 2013); o estudo cruzado das interações periurbanas, 
como as relações cadastrais entre a cidade e o campo (Martins 
& Carvalho, 2016), a morfologia dos arruamentos e das suas casas 
(Martins & Ribeiro, 2013; Martins, Magalhães, Martínez Peñin & 
Ribeiro, 2016; Ribeiro, Martins, Magalhães & Botica, 2018;), a rede 
viária (Ribeiro & Martins, 2016; Braga, no prelo), as necrópoles 
(Braga & Martins, 2016), o mosaico das propriedades nos 
subúrbios (Carvalho, Braga & Mendes, 2014), a contextualização 
da sacralização dos espaços (Fontes, 2015, 2017), dos dispositivos 
de governo e da atividade económica (Martins, S., 2013; Ribeiro & 
Melo, 2014), em leituras sucessivas que convocam um tempo longo 
(Martinéz Peñin, ed. 2015).

A investigação sobre a historicidade dos objetos cadastrais 
permitirá incorporar parte destes resultados, contribuindo para 
uma discussão mais ampla e comparada das metodologias e dos 
resultados de análise dos territórios antigos e dos seus processos 
de reciclagem.
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1. TOPOGRAFIA E POVOAMENTO DA IDADE DO FERRO
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2. SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DA IDADE DO FERRO  
E DE ÉPOCA ROMANA
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3. SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NUMERADOS
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4. REDE DE POVOAMENTO EM TORNO DE BRACARA AUGUSTA
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5. CARTO E FOTOINTERPRETAÇÃO
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6. ANÁLISES ISOLADAS
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7. CENTURIAÇÃO EM TORNO DE BRACARA AUGUSTA
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8. CIPOS GROMÁTICOS
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9. SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E ELEMENTOS DE DELIMITAÇÃO

Via XVI Bracara - Emerita

Via XIX Via XVIII
Via XVII

Vi
a 

XX

Rio Homem

Ri
o 

C
áv

ad
o

Ri
o 

Es
te

Rio Ave

0 1000 2000 3000 4000 5000m N

Castro
Romanizado

Castro Mansio Miliário Vicus Epígrafes
funerárias

Epígrafes
votivas

Epígrafes
honoríficas

Necrópole Tesouro Forno Habitat Villa Cipo 
Gromático



104

10. DELIMITAÇÃO DO TERMO DE DUME

…ascendimus in montem
…petra caracterem Sancti Vicent
…via Vereda de Bracara
…archa sculta in petra
…termino de Pittanes
…archas principias inter Dumio et Palmaria
…agirem Certuor inter Dumio et Paretelias
…usque in terminos de Lesmiri
…alia via de Vereda qui discurrit de Bracara
…archa petrinea principia ab antiquis constructa  
qui dividet inter Dumio et villa Lesmiri
…agirem firmissimum qui dividet inter  
Dumio et villa de Forozos
…archa petrinea qui dividet inter Dumio  
et Parata Samueli et Forozos
…congesta qui dividet inter Dumio et Culina
…termino de villa Pascasi
…petra scripta ubi dicet terminum et 
…petra scripta ubi dicet Sancte Eolalie
…ascendimus in montem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

1.

2

3

4

5

6

7

10

9

8

11

12

13

14
15

16

Via XVI

Via XIX Via XVIIIRio Homem

Vi
a 

XX
Ri

o 
C

áv
ad

o

Rio Este

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600m

Termo de Dume

0 500 1000 1500 2000 2500m N

Delimitação de Dúmio Linhas de Cadastro Traçado alternativo da via XIX



Bibliografia



109

BIBLIOGRAFIA

108

A CENTURIAÇÃO DO TERRITÓRIO DE BRACARA AUGUSTA

Alarcão, J. (1980). Os problemas da 
origem e da sobrevivência das villae 
romanas do Norte de Portugal. Revista 
de Guimarães, III, 171–193.

Alarcão, J. (1988). Roman Portugal. I. 
Introduction. II. Gazetteer. Warmister: 
Aris & Phillips.

Alarcão, J. (1996). Aglomerados urbanos 
secundários romanos de Entre Douro e 
Minho. In S. Reboreda Morillo, & P. López 
Barja (Eds.), A cidade e o mundo: romanización 
e cambio social. Xinzo de Limia: Concello de 
Xinzo de Limia, 169–180.

Alarcão, J. (1998). Paisagem rural romana 
e alto-medieval em Portugal. Conímbriga, 
XXXVII, 89–119.

Almeida, C. A. B. (1979). A rede viária 
do Conventus Bracaraugustanus – via Bracara-
Asturicam Quarta. Mínia, 1ª série, 2(3), 
61–163.

Almeida, C. A. F. (1968). As vias medievais 
Entre Douro e Minho (Tese de licenciatura). 
Universidade do Porto, Porto.

Amaral, L. C. (1990).  O património 
fundiário da Sé de Braga entre 1071 e 
1108. In Actas do Congresso Internacional do 
IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga 
(vol. 1, pp. 513–550). Braga: Universidade 
Católica Portuguesa.

Amaral, L. C. (2007). Formação e 
desenvolvimento do domínio da Diocese de 
Braga no período da Reconquista (século 
IX-1137) (Tese de doutoramento). 
Universidade  do Porto, Porto. 

Andrade, F. (2015). Arquitetura e paisagem 
monásticas no território bracarense: o caso 
de Dume (S. Martinho) (Dissertação de 
mestrado). Universidade do Minho, Braga. 

Araújo, J. R. (1982). Os miliários da 
estrada romana de Braga a Tuy. O Distrito 
de Braga, 2ª série, 5(9), 121–246.

Ariño Gil, E. (2005). La Hispania 
Citerior Occidental y la Lusitania 
Septentrional entre Augusto y los 
Flavios: el ager per extremitatem mensura 
comprehensus. In L`Aquitaine et l`Hispanie 
septentrional à l`époque julio-claudienne. 
Organisation et exploitation des espaces 
provinciaux (95–112). Édition de la 
Fédération Aquitania.

Ariño Gil, E., & Chávez Álvarez, E. (2019). 
La estructuración del campo. In E. H. 
Sanchez Lopez, & M. Bustamante-Álvarez 
(Eds.), Arqueología romana en la Península 
Ibérica (pp. 477–495). Granada: Universidad 
de Granada

Ariño Gil, E., Gurt Esparraguerra, J. M., 
& Palet Martínez, J. M. (2004). El pasado 
presente. Arqueología de los paisajes en la 
Hispania romana. Barcelona: Ediciones 
Universidad Salamanca.

Beires, R. S., Amaral, J. G., & Ribeiro, P. 
(2013). O cadastro e a propriedade rústica em 
Portugal. Lisboa: FFMS.

Braga, C. (no prelo). Rede viária na 
periferia imediata de Braga. Uma análise 
regressiva a partir do mapa de Francisco 
Goullard (1883–84). 

Braga, C. (2018). Morte, memória e identidade: 
uma análise das práticas funerárias de 
Bracara Augusta (Tese de doutoramento). 
Universidade do Minho, Braga.

Braga, C., Marado, L. M., Torres, A. C., 
Silva, L. C., & Fontes, L. F. O. (2019). 
Salvamento de Bracara Augusta: Núcleos 
Arqueológicos da rua do Raio e rua Dr. 
Gonçalo Sampaio, Braga – Liberdade Street 
Fashion. Acrónimo: BRA05UM (Trabalhos 
arqueológicos da UAUM, Memórias 77). 
Braga: UAUM.

Braga, C., & Martins, M. (2016). The 
funerary topography of the Via XVII 
necropolis in Late Antiquity (Braga). In 
F. Sabaté, & J. Brufal (Dirs.), Arqueologia 
medieval. Hàbitats medievals (Agira VIII, 
pp. 17–33). Lleida: Pagès editors. 

Brito, S., Silva, M. P., Carvalho, H., 
& Labastida, M. (no prelo). Thinking 
architectural intervention within a process 
of geographical significance. The roman 
road to Lucus Augusti nearby Braga. In PHI 
- Proportion, (Dis)Harmony and Identity.  6th 
International Multidisciplinary Congress 
(pp. 1–8). Porto: Faculdade de Arquitetura 
da Universidade do Porto.

Brogiolo, G. P., & Chavarria Arnau, 
A. (2008). El final de las villae y las 
transformaciones del territorio rural en 
Occidente (siglos V-VIII). In F. Fernández 
Ocho, V. García Entero, & F. Gil Sendino 
(Eds.), Las villae tardorromanas en el occidente 
des Imperio. Arquitectura y función. IV 

Coloquio Internacional de Arqueologia en Gijón 
(pp. 191–213). Gijón: Trea.

Capela, J. (2003). As freguesias do Distrito 
de Braga nas Memórias Paroquiais de 
1758. A construção do imaginário minhoto 
setecentista. Braga.

Carvalho, H., Encarnação, J., Martins, 
M., & Cunha, A. (2006). Altar romano 
encontrado em Braga. Forum, 40, 31–41.

Carvalho, H. P. A. (2008) O povoamento 
romano na fachada ocidental do Conventus 
Bracarensis (Tese de doutoramento). 
Universidade do Minho, Braga.

Carvalho, H. P. A. (2012). Marcadores 
da paisagem e intervenção cadastral no 
território próximo de Bracara Augusta 
(Hispania Citerior Tarraconensis). Archivo 
Español de Arqueología, 85, 129–146.

Carvalho, H. P. A. (2016a). Bracara Augusta 
e as transformações do território. 
Homogeneização e diversidade. In M. 
D. Dopicos Caínzos, & M. Villanueva 
Acuña (Eds.), Clausus est Ianus. Augusto 
e a transformación do noroeste hispano (pp. 
285–305). Lugo: Servizo de Publicacións 
da Deputación de Lugo.

Carvalho, H. P. A. (2016b). The Roman 
settlement patterns in the Western façade of the 
Conventus Bracarensis (BAR internacional 
series 2789). Oxford: BAR Publishing.

Carvalho, H. P. A., Braga, C., & Mendes, 
F. A. (2014, novembro). Demarcações 
antigas e lógicas fundiárias no subúrbio de 
Braga (sécs. I-VIII). Resultados preliminares. 
Comunicação apresentada no IV 
Congresso Internacional Casa nobre: um 
património para o futuro, Arcos de Valdevez.

Carvalho, H. P. A., & Mendes, F. A. 
(2010). Centuriazione ed evoluzione degli 
assetti agrari intorno alla città di Bracara 
Augusta (Hispania Citerior Tarraconensis). 
Agri Centuriati. An International Journal of 
Landscape Archaeology, 7, 155–166.

Carvalho, H. P. A., & Ribeiro, M. C. (2009, 
junho). Bracara Augusta et son territoire. Une 
approche autour de l`aménagement de l`eau. 
Comunicação apresentada no  Colloque 
international Aménagement et exploitation 
des zones humides depuis l’Antiquité. Approches 
comparées en Europe méditerranéenne et 
continentale, Clermont-Ferrand.

Castagnoli, F. (1958). La ricerche sui resti 
della centuriazone (Note e discussioni erudite 
a cura di A. Campana). Roma: Edizioni di 
Storia e Letteratura

Castillo Pascual, M. J. (2011). Espacio 
en orden. El modelo gromático-romano 
de ordenació del territorio. Logroño: 
Universidad de La Rioja.

Chavarria Arnau, A. (2007). El final de las 
villae en Hispania (siglos IV-VII). Turnhout: 
Brepols Publishers.

Chevallier, R. (1997). Les voies romaines. 
Paris: Picard.

Chouquer, G. (Dir.) (1996). Les formes du 
paysage. II. Paris : Errance.

Chouquer, G. (Dir.) (1997). Les formes du 
paysage. III. Paris : Errance.

Chouquer , G. (2000). L`Étude des paysages. 
Essais sur leurs formes et leur histoire. Paris : 
Errance.

Chouquer, G. (2010). La Terre dans le monde 
romain. Anthropologie, droit, géographie 
(Collection d`Archéogéographie de 
l`Université de Coimbra). Paris: Errance.

Chouquer, G., & Favory, F. (1991). Les 
paysages de l`Antiquité. Terres et cadastres de 
l`Occident romain. Paris : Errance.

Chouquer, G., & Favory, F. (1992). Les 
arpenteurs romains. Théorie et pratique, Paris: 
Éditions Errance.

Chouquer, G., & Favory, F. (2001). 
L`arpentage romain. Histoire des textes. Droit. 
Techniques. Paris : Éditions Errance.

CIL (1869). Corpus Inscriptionum Latinarum. 
II. Supplementum. Berlim : 1869. 

Clavel-Lévêque, M., & Orejas, A. (Dir.). 
(2002). Atlas Historique des Cadastres 
d’Europe II. Luxembourg : Office des 
publications officielles des Commnunautés 
Européeennes. 

Clavel-Lévêque, M., Jouffroy, I., & Vignot, 
A. (Dir.). (1994). De la terre au ciel. I. Paysages 
et cadastres antiques. Besançon: Annales 
Littéraires.

Clavel-Lévêque, M., Vignot, A., & Milagros 
Navarro, C. (Dir.). (1998). Atlas Historique des 

Bibliografia



110 111

A CENTURIAÇÃO DO TERRITÓRIO DE BRACARA AUGUSTA BIBLIOGRAFIA

Cadastres d’Europe. Luxembourg : Office des 
publications officielles des Commnunautés 
européeennes.

Compatangelo-Soussignan, R., Bertrand, 
J. R., Chapman, J., & Laffont, P-Y. (Eds.). 
(2008). Marqueurs des paysages et systèmes 
socio-économiques. Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes.

Cortés Bárcena, C., (2013) Epigrafía en los 
confines de las ciudades romanas. Los Termini 
Publici en Hispania, Mauretania y Numidia. 
Roma : L’Erma di Bretschneider. 

Costa A. (Ed.). (1965–1990). Liber Fidei 
Sanctae Bracarensis Ecclesiae (vols. 1-3), 
Braga: Junta Distrital de Braga.

Costa, A. J. (1997). O bispo D. Pedro e a 
organização da arquidiocese de Braga. Braga: 
Irmandade de S. Bento da Porta Aberta.

Cunha, A. C.  (2004). O património rural do 
Cabido da Sé de Braga nos finais do século XV 
(Dissertação de mestrado). Universidade 
do Minho, Braga.

Cunha, A., Encarnação, J., & Lemos, F. S. 
(2005). Ara aos Lares Viales, de Bracara 
Augusta. Forum, 37,147–155.

Dall’Aglio, P. L. (2004). Perché studiare 
la centuriazione. Agri Centuriati. An 
International Journal of Landscape Archaeology, 
1, 17–22. 

Dall’Aglio, P. L., & Franceschelli, C. (2012). 
Bonifiche e regimazione idrauliche tra 
pianificazione e gestione del territoriorio. 
In M. Martins, I.  Freitas, & M. Val 
Valdivieso (Coords.), Caminhos da Água. 
Paisagens e usos na longa duração (pp. 77–104). 
Braga, CITCEM.

Decramer, L., Rachid, E., Hilton, R., & 
Plas, A. (2002). Approche géométrique 
des centuriations romaines. Les nouvelles 
bornes du Bled Segui. Histoire &Mesure, 
XVII(12), 109–162.

Dinis, A. P. (1993). Ordenamento do território da 
bacia do Ave no I milénio a.C. (Dissertação de 
mestrado). Universidade do Porto, Porto,

Dopico Cainzos, M. D. (1988). La Tabula 
Lougeiorum. Estudios sobre la implantación 
romana en Hispania. Vitoria: Universidad 
del País Vasco / Universidad de Santiago 
de Compostela.

Dopico Caínzos, M. D. (2009). A 
transformação dos pobos do noroeste 
hispânico na éposa de Augusto: a evidencia 
epigráfica. In M. D. Dopico Caínzos, M. 
Villanueva Acuña, P. Rodriguez Alvarez, 
& X. R. Cuba Rodríguez (Eds.), Do castro 
á cidad. A romanización na Gallaecia e 
na Hispania indoeuropea (pp. 31–53). 
Lugo:  Deputación de Lugo.

Dopico Cainzos, M. D., Redentor, A., 
& Santos Yanguas, J. (2018). Las ciudades de 
Callaecia y la creación de un nuevo espacio 
administrativo: la aportación de la epigrafía 
The cities of Callaecia and the creation of a 
new administrative space: the contribution 
of epigraphy . In M. D. Dopico Cainzo, & 
M. Villanueva Acuña (Eds.), Sine injuria in 
pace vivatur: A construción do Imperio durante 
os xulios-claudios (Philtáte 3. Studia et acta 
antiquae Callaciae, pp. 375–423). Lugo: 
Museo Universitario A Domus do Mitreo.

Favory, F., Chouquer, G., & Clavel-
Levêque, M. (1982). Cadastres, occupation 
du sol et paysages agraires antiques. 
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 
37(5), 847–882.

Elena Garrido, A., Mar, R., & Martins, 
M. (2008). A Fonte do Ídolo. Análise, 
interpretação e reconstituição do monumento 
(Bracara Augusta. Escavações 
arqueológicas, 4). Braga: UAUM.

Fernández Ochoa, C, & Morillo Cerdán, 
A. (1999). La tierra de los astures. Nuevas 
perspectivas sobre la implatación romana en 
la antigua Asturia. Gijón: Ediciones Trea.

Ferreira, N., Dias, G., & Meireles, C. 
A. P. (2000). Carta geológica de Portugal 
(1/50.000). Notícia explicativa da Folha 
5-D, Braga. Lisboa: Instituto Geológico 
e Mineiro.

Folgueira Castro, A., Carvalho, H., 
Arias Vilas, F., & Villanueva Acuña, 
M. (2018). The transformations of the 
territory around Lucus Augusti. An 
approximation from Bracara Augusta’s 
experience. In M.D. Dopico Cainzo, & 
M. Villanueva Acuña (Eds.), Sine injuria in 
pace vivatur: A construción do Imperio durante 
os xulios-claudios (Philtáte 3. Studia et acta 
antiquae Callaciae, pp. 375–423). Lugo: 
Museo Universitario A Domus do Mitreo. 

Fontes, L. (1991–1992). Salvamento 
Arqueológico de Dume (Braga). Resultados 

das Campanhas de 1989–90 e 1991–92. 
Cadernos de Arqueologia, série 2, 8-9, 
199–230.

Fontes, L. (1993). Inventário de Sítios 
Arqueológicos do concelho de Braga. 
Mínia, série 3, 1, 31–88. 

Fontes, L. (2005). São Martinho de Tibães: 
um sítio onde se fez um mosteiro. Ensaio em 
arqueologia da paisagem e da arquitectura. 
Lisboa: IPPAR.

Fontes, L. (2006). A basílica sueva de Dume e 
o túmulo dito de São Martinho. Braga: Núcleo 
de Arqueologia da Universidade do Minho.

Fontes, L. (2009). O período suévico 
e visigótico e o papel da igreja na 
organização do território. In P. Pereira 
(Coord.), Minho. Traços de Identidade 
(272–295). Braga: Universidade do Minho.

Fontes, L. (2011). Braga e o norte de 
Portugal em torno de 711. In 711. Arqueología 
e Historia entre dos Mundos (pp. 313–334). 
Madrid: Museo Arqueológico de la 
comunidad de Madrid.

Fontes, L. (2015). Powers, territories 
and christian architecture in northwest 
Portugal: An approach to the landscape of 
Braga between 5th and 11th centuries. In 
M. Shapland, & J. C. Sánchez Pardo (Eds.), 
Churches and social power in early medieval 
Europe (pp. 387–417). Turnhout: Brepols.

Fontes, L. (2017). Entre pagãos e cristãos: 
a sacralização da paisagem bracarense na 
Antiguidade Tardia. In S. Gilvan, S., Érica, 
& N. Belchior (Orgs.), Espaços do sagrado 
na cidade antiga (pp. 226–244). Vitória: GM 
Editora.

Fontes, L. (2018). São Martinho de Dume: 
arqueologia, arquiteturas e paisagens. Urbs 
Regia, 3, 11–25.

Fontes, L., & Andrade, F. (2018). Shaping 
the medieval landscape of Braga`s 
territory (5th-13th centuries) (51–67). 
In F. Sabaté, & J. Brufal (Eds.), Medieval 
territories (pp. 352–381). Cambridge: 
Cambridge Scholars Publishing.

Fontes, L., Martins, M., Ribeiro, M. C., 
& Carvalho, H. (2010): «A cidade de 
Braga e o seu território nos séculos 
V-VII». In A. Garcia,  R. Izquierdo, L. 
Olmo, & D. Peris (Eds.), Espacios urbanos 

en el Occidente Mediterráneo (s. V-VIII) 
(pp. 255–262). Toledo.

Franceschelli, C. (2008). Dynamiques de 
transmission de la morphologie agraire: 
´pérennisation` et ´effacement`de la 
centuriotion romaine dans la plaine sud du 
Pô. Agri Centuriati. An International Journal of 
Landscape Archaeology, 5, 77–105.

Franceschelli, C. (2015). Riflessioni 
sulla centuriazione romana: paradigmi 
interpretativi, valenza paesaggistica, 
significato storico. Agri Centuriati. 
An International Journal of Landscape 
Archaeology,12, 175–211.

Grenier A. (1934). Archéologie gallo-romaine. 
2e partie. L`archéologie du sol. I. Les routes. 
Paris: Ed. A. Picard.

ILER. Vives, J. (1971–1972). Inscripciones 
latinas de la España romana. Barcelona: 
Universidad de Barcelona, Consejo 
Superior de Investigaciones Científica.

Kafka, F. (1991). O Castelo. Mem Martins: 
Pub. Europa-América.

Lemos, F. S. (1999). A via romana entre 
Bracara Augusta e Asturica Augusta, por Aquae 
Flaviae (Contributo para o seu estudo). 
Revista de Guimarães, 110, 15–52.

Lemos, F. S. (2002). Bracara Augusta – A 
grande plataforma viária do Noroeste 
peninsular. Forum, 33, 11–25.

Leveau, Ph. (2000). Le paysage aux 
époques historiques: un document 
archéologique. Annales. Histoire, Sciences 
Sociales, 55 (3), 555–582.

Magalhães, F. (2019). A domus romana no 
Noroeste Peninsular. Arquitetura, construção 
e sociabilidades (Tese de doutoramento). 
Universidade do Minho, Braga. 

Mantas, V. G. (1987). A rede viária da Faixa 
Atlântica entre Lisboa e Braga (Tese de 
doutoramento). Universidade de Coimbra, 
Coimbra.

MRB. Mapa das Ruas de Braga. Braga:  
Edição do Arquivo Distrital de Braga 
1989–1991. 

Marques, A. E. (2014). Da representação 
documental à materialidade do espaço. Território 
da diocese de Braga (séculos IX-XI). Santa 

file:///Users/pedromota/Studio%20MJM%20Dropbox/WORK/lab2pt/lab2pt_centuriac%cc%a7a%cc%83o_bracara_augusta/00_brutos/conteudos%20finais/Helena%20Carvalho/javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Fporbase.bnportugal.gov.pt%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1P04166141RL4.7020%26profile%3Dporbase%26source%3D%7E%21bnp%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100024%7E%21881918%7E%2183%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab11%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Davelino%2Bjesus%2Bda%2Bcosta%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab11%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2Fporbase.bnportugal.gov.pt%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1P04166141RL4.7020%26profile%3Dporbase%26source%3D%7E%21bnp%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100024%7E%21881918%7E%2183%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab11%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Davelino%2Bjesus%2Bda%2Bcosta%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab11%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','true')
file:///Users/pedromota/Studio%20MJM%20Dropbox/WORK/lab2pt/lab2pt_centuriac%cc%a7a%cc%83o_bracara_augusta/00_brutos/conteudos%20finais/Helena%20Carvalho/javascript:buildNewList('http%3A%2F%2Fporbase.bnportugal.gov.pt%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1P04166141RL4.7020%26profile%3Dporbase%26source%3D%7E%21bnp%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100024%7E%21881918%7E%2183%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab11%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Davelino%2Bjesus%2Bda%2Bcosta%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab11%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','http%3A%2F%2Fporbase.bnportugal.gov.pt%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3D1P04166141RL4.7020%26profile%3Dporbase%26source%3D%7E%21bnp%26view%3Dsubscriptionsummary%26uri%3Dfull%3D3100024%7E%21881918%7E%2183%26ri%3D1%26aspect%3Dsubtab11%26menu%3Dsearch%26ipp%3D20%26spp%3D20%26staffonly%3D%26term%3Davelino%2Bjesus%2Bda%2Bcosta%26index%3D.GW%26uindex%3D%26aspect%3Dsubtab11%26menu%3Dsearch%26ri%3D1','true')
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=8300
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=8498
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=8498


112 113

A CENTURIAÇÃO DO TERRITÓRIO DE BRACARA AUGUSTA BIBLIOGRAFIA

Maria da Feira: Edições Afrontamento/
CITCEM.

Marques, J. (1988). A Arquidiocese de Braga 
no séc. XV. Lisboa: INCM.

Marques, J. (1989). A assistência no Norte 
de Portugal nos finais da Idade Média. 
Revista da Faculdade de Letras do Porto 
–  História, Série VI, II, 11–93.

Martínez Melón, J. I. (2006). El vocabulario 
de los asentamientos rurales (siglos I-IX 
d.C.): Evolución de la terminologia. In 
A. Chavarría, J. Arce, & G. P. Brogiolo 
(Eds.), Villas Tardoantiguas en el Mediterráneo 
Occidental (Anejos AEA XXXIX, pp. 113–132). 
Madrid. Archivo Español de Arqueología.

Martinéz Peñin, R. (Ed.). (2015). Braga and 
its territory between the fifth and the fifteenth 
centuries. Lleida / Braga: Universitat de 
Lleida / Archeology Unit.

Martins, M. (1990). O povoamento proto-
histórico e a romanização da bacia do curo médio 
do Cávado (Monografias 5). Braga: Unidade 
de Arqueologia.

Martins, M. (1995). A ocupação romana da 
região de Braga: balanço e perspectivas de 
investigação. In Actas do Congresso Histórico 
Comemorativo dos 150 anos do nascimento de 
Alberto Sampaio (pp. 73–114). Guimarães: 

Martins, M. (1996). Povoamento e 
habitat no Noroeste português durante 
o 1º milénio a.C. In De Ulisses a Viriato. O 
primeiro milénio a. C. (pp. 118–133). Lisboa: 
Museu Nacional de Arqueologia.

Martins, M. (2000). Bracara Augusta, cidade 
romana. Braga: UAUM.

Martins, M., Braga, C., Magalhães, 
F., & Ribeiro, J. (2020). Constructing 
identities within periphery of the 
Roman Empire: north-west Hispania. 
In R.-G. Curcă, A. Rubel, R. P. 
Symonds, & H.-U. Voß (Eds.). Rome 
and Barbaricum. Contributions to the 
archaelogy and history of interaction in 
European protohistory (Archaeopress 
Roman Archaelogy 67, pp. 135–154). 
Oxford: Archaeopress Publishing.

Martins, M., & Carvalho, H. P. A. (2016). 
As transformações do território: Bracara 
Augusta e o seu cadastro. Revista de 
Historiografía, 25, 219–243.

Martins, M., & Carvalho, H. P. A.  (2017a). A 
fundação de Bracara Augusta no contexto 
da política de Augusto. Urbanismo e 
povoamento rural. Gerión, 35, 723–743.

Martins, M., & Carvalho, H. P. A.  (2017b). 
The Roman city of Bracara Augusta 
(Hispania Citerior Tarraconensis): 
urbanism and territory occupation. 
Agri Centuriati. An International Journal of 
Landscape Archaeology, 14, 7989.

Martins, M., & Delgado, M. (1989–1990). 
História e Arqueologia de uma cidade 
em devir: Bracara Augusta. Cadernos de 
Arqueologia, 6-7, 11–38.

Martins, M., Lemos, F. S., & Pérez Losada, 
F. (2005). O povoamento romano no 
território dos galaicos bracarenses. In C. 
Fernández Ochoa, & P. García Diaz (Eds.), 
III Coloquio Internacional de Arqueología en 
Gijón. Unidad e diversidade en el arco atlântico 
en época romana (pp. 279–296). Oxford: 
Archaeopress.

Martins, M., Magalhães, F., Martinez 
Peñin, R., & Ribeiro, J. (2016). The housing 
evolution of Braga between Late Antiquity 
and the Early Middle Ages». In F. Sabaté, 
& J. Brufal (Dirs.), Arqueologia medieval. 
Hàbitats medievals (Agira VIII, pp. 35–52). 
Lleida: Pagès editors.

Martins, M., Meireles, J., Ribeiro, M. 
C., Magalhães, F., & Braga, C. (2017). O 
abastecimento de água à cidade de Bracara 
Augusta: os dados e os problemas, In 
M. D. Dopico Caínzos, & M. Villanueva 
Acuña (Eds.), In Roma nata, per Italiam 
fusa, in provincias manat. A cidade romana 
no noroeste: novas perspectivas (PHILTÁTE. 
Studia et acta antiquae Callaeciae, 
Vol. 2, pp. 227–249). Lugo: Servizo de 
Publicacións da Deputación de Lugo.

Martins, M., & Ribeiro, M. C. (2012). 
Gestão e uso da água em Bracara Augusta. 
Uma abordagem preliminar, In M. Martins, 
I.  Freitas, & M. Val Valdivieso (Coords.), 
Caminhos da Água. Paisagens e usos na 
longa duração (pp. 9–52). Braga, CITCEM, 
pp. 9–52. 

Martins, M., & Ribeiro, M. C. (2013). Em 
torno da rua Verde. A evolução urbana de 
Braga na longa duração. In M. C. Ribeiro, 
& A. S. Melo (Coords.), Evolução da Paisagem 
Urbana. Transformação morfológica dos Tecidos 
Históricos (pp. 11–44). Braga: CITCEM.

Martins, M., Ribeiro, J., Magalhães, 
F., Braga, C., & Ribeiro, M. C. (2017). 
O espaço construído de Bracara 
Augusta. In M. D. Dopico Caínzos, & 
M. Villanueva Acuña (Eds.), In Roma 
nata, per Italiam fusa, in provincias 
manat. La ciudad romana en el noroeste: 
nuevas perspectivas (PHILTÁTE, 
Studia et acta antiquae Callaeciae, 
vol. 2, pp. 251274). Lugo: Servizo de 
Publicacións da Deputación de Lugo. 

Martins, S. R. S. O. (2013). O concelho de 
Braga na segunda metade do século XV: O 
governo d’Os homrrados cidadaaos e regedores 
(Dissertação de mestrado). Universidade 
do Minho, Braga. 

Melo, A. R. D. S. (2013). Parcelamento e 
paisagem em Bracara Augusta: eixos viários 
e marcadores cadastrais (Dissertação de 
mestrado). Universidade do Minho, Braga. 

Moatti, C. (1993). Archives et partages de la 
terre dans le monde romain (IIe siècle avant-
Ier siècle après J.-C.). Paris-Roma: École 
Française de Rome.

Morais, R. (2005). Autarcia e comércio em 
Bracara Augusta no período alto-imperial: 
contribuição para o estudo económico da 
cidade (Bracara Augusta. Escavações 
arqueológicas 2). Braga: UAUM.

Nogueira, A. M. M. (1998). Formação e defesa 
do património do Cabido de Braga nos finais 
da Idade Média (Dissertação de mestrado). 
Universidade do Minho, Braga.

Oliveira, A. (1979). A abadia de Tibães 
1630/80–1813. Propriedade, exploração e 
produção agrícolas no vale do Cávado durante 
o Antigo Regime (Tese de doutoramento). 
Universidade do Porto, Porto.

Oliveira, M. M., & Ferreira, T. C. 
(Coord.) (2015). Metamorfoses do Convento de 
São Francisco de Real. Reconhecimento, análise, 
interpretação. Guimarães: Lab2PT, Escola 
de Arquitetura da Universidade do Minho.

Orejas, A.; Sastre Prat, I. (1999). Fiscalité 
et organisation du territoire dans le Nord-
Ouest de la Péninsule Ibérique: civitatis, 
tribute t ager mensura comprehensus. 
Dialogues d`Histoire Ancienne, 25(1), 159–188.

Orejas Saco del Valle, A. (1996). Estrutura 
social y território. El impacto romano en la 
Cuenca Noroccidental del Duero (Anejos 

del Archivo Español de Arqueología, 15). 
Madrid.

Palet Martínez, J. M. (1994). Estudi 
territorial del Pla de Barcelona. Estructuració 
i evolución del território entre l`época 
iberoromana i l`altmedieval segles II-I 
a.C. / X-XI d.C. Barcelona: Centre 
d`Arqueología de la Ciutat.

Pérez Losada, F. (1996). Hacia una 
definición de los asentamientos rurales 
en la Gllaecia: poblados (vici) y casas 
de campo (villae). In C. Férnandez 
Ochoa (Coord.), Los finisterres atlânticos 
en la Antigüedad. Época prerromana y 
romana. Actas del Coloquio Internacional 
(pp. 189–197). Gijón: Electa.

Portet, P. (2004). Bertrand Boysset, la vie et 
les œuvres techniques d`un arpenteur medieval 
(v.1355-v.1416). Paris: Le Manuscrit.

Quirós Castillo, J. A. (Ed.) (2016). Social 
complexity in early medieval rural communities 
The North-Western Iberia archaeological record. 
Oxford: Archaeopress Publishing.

Redentor, A. (2011). A cultura epigráfica 
no conventus bracaraugustanus (pars 
occidentalis): percursos pela sociedade brácara 
da época romana (Tese de doutoramento). 
Universidade de Coimbra, Coimbra. 

Ribeiro, J. (2013). Arquitetura romana em 
Bracara Augusta. Uma análise das técnicas 
edilícias. Porto: Afrontamento.

Ribeiro, M. (2008). Braga entre a época 
romana e a Idade Moderna: uma metodologia de 
análise para a leitura da evolução da paisagem 
(Tese de doutoramento). Universidade do 
Minho, Braga. 

Ribeiro, M. C., & Fontes, L. (2015). “The 
urban morphology of Braga between Late 
Antiquity and the fourteenth-fifteenth 
centuries”. In R. Martínez Peñín (Ed.) 
Braga and its territory between the fifth and 
the fifteenth centuries (pp. 29–45). Lleida, 
Braga: Edicions de la Universitat de Lleida, 
Universidade do Minho, Unidade de 
Arqueologia.

Ribeiro, M. C., & Martins, M. (2016). O 
papel das vias romanas na formação e 
desenvolvimento periférico da cidade 
de Braga, desde a época romana até à 
atualidade. In J. Correia, & M. Bandeira 
(Eds.), Os espaços da morfologia urbana. Atas 

https://www.academia.edu/30358814/J._A._Quir%C3%B3s_Castillo_ed_Social_complexity_in_early_medieval_rural_communities_The_north-western_Iberia_archaeological_record_Oxford_2016
https://www.academia.edu/30358814/J._A._Quir%C3%B3s_Castillo_ed_Social_complexity_in_early_medieval_rural_communities_The_north-western_Iberia_archaeological_record_Oxford_2016
https://www.academia.edu/30358814/J._A._Quir%C3%B3s_Castillo_ed_Social_complexity_in_early_medieval_rural_communities_The_north-western_Iberia_archaeological_record_Oxford_2016
https://www.academia.edu/30358814/J._A._Quir%C3%B3s_Castillo_ed_Social_complexity_in_early_medieval_rural_communities_The_north-western_Iberia_archaeological_record_Oxford_2016


114 115

A CENTURIAÇÃO DO TERRITÓRIO DE BRACARA AUGUSTA BIBLIOGRAFIA

da 5ª Conferência Internacional da Rede 
Lusófona de Morfologia Urbana (pp. 27–38). 
Guimarães: EAUM / Lab2PT.

Ribeiro, M. C., Martins, M., Magalhães, F., 
& Botica, N. (2018). The urban morphology 
of Braga in the Fourteenth and Fifteenth 
centuries: an analysis methodology. In F. 
Sabaté, & J. Brufal (Eds.), Medieval territories 
(pp. 352–381). Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishing.

Ribeiro, M. C., & Melo, A. (2014). O 
crescimento periférico das cidades 
medievais portuguesas (séculos XIII-XVI): 
a ação dos mesteres e das instituições 
religiosas. In M. C. Ribeiro, & A. Melo 
(Eds.), Evolução da paisagem urbana: cidade e 
periferia (pp. 79–115). Braga: CITCEM:

Rocha, D. (2017). O Castro Máximo. 
Contributo para o estudo do povoamento 
proto-histórico da região de Braga (Tese de 
mestrado). Universidade do Minho, Braga.

Rodrigues, A. M. (1998). Notas de 
investigação. O poder económico, social 
e político do cabido da Sé de Braga nos 
finais da Idade Média (séculos XIII-XVI). 
Um projecto de investigação. Lusitania 
Sacra, 14, 335–345.

Rodrigues Colmenero, A.  (1996a). 
Integración administrativa del Noroeste 
peninsular en las estruturas romanas. In 
A. Rodríguez Colmenero (Coord.), Lucus 
Augusti. I. El amanhecer de una ciudad (pp. 
265–299). A Coruña: Fundación Pedro 
Barrié de la Maza.

Rodrigues Colmenero, A. (1996b). 
La Tabula hospitalitatis de la civitas 
Lougeiorum. Documento genuino o 
falsificación? In A. Rodríguez Colmenero 
(Coord.), Lucus Augusti. I. El amanhecer 
de una ciudad (pp. 301–315). A Coruña: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Rodríguez Colmenero, A., Ferrer Sierra, 
S., Alvarez Asorey, R. D. (2004). Callaciae 
et Asturiae Itinera Romana. Miliarios e outras 
inscricións viarias romanas do Noroeste 
Hispânico (Conventos Bracarense, Lucense 
e Asturicense). Santiago de Compostela: 
Consello da Cultura Galega, Sección de 
Patrimonio Histórico.

Sánchez Pardo, J. C. (2011). Territorio y 
poblamiento en Galicia entre la Antigüedad 
y la plena Edad Media (Tesis doctoral). 

Universidad de Santiago de Compostela, 
Santiago de Compostela. 

Sánchez Pardo, J. C. (2013). Power and 
rural landscapes in early medieval Galicia 
(400–900 ad): towards a re-incorporation 
of the archaeology into the historical 
narrative. Early Medieval Europe, 21(2), 
140–168. 

Sampaio, A. (1887).  Estudos d`economia 
rural do Minho. A apropriação da terra 
e as classes que constituem a população 
campestre. Revista de Guimarães, 4(1), 21–38.

Sampaio, A. (1979). Estudos económicos. I. 
“As vilas do Norte de Portugal”. Lisboa: Vega.

Santos, L. A., Le Roux, P., & Tranoy, A. 
(1983). Inscrições romanas do Museu Pio 
XII em Braga. Bracara Augusta, 37 (83–84), 
183–205.

Silva, A. C. F. (1986). A cultura castreja 
no Noroeste português. Paços de Ferreira: 
Câmara Municipal de Paços de Ferreira / 
Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins.

Teixeira, C., & Medeiros, J. R. M. (1973). 
Carta geológica de Portugal (1/50.000). Notícia 
explicativa da Folha 5-D, Braga. Lisboa: 
Serviços Geológicos de Portugal.

Tranoy, A. (1981). La Galice romaine. 
Recherches sur le Nord-Ouest de la Péninsule 
Ibérique. Paris: Diffusion Boccard.

Tranoy, A. (1995–1996). La route, image 
et instrument du pouvoir imperial dans 
le nord-ouest ibérique. Cadernos de 
Arqueologia, II série, 12–13, 31–37.

Tranoy, A., & Le Roux, P. (1989–1990). As 
necrópoles romanas de Bracara Augusta 
– Les inscriptions funéraires. Cadernos de 
Arqueologia, 6-7, 183–230.

Trément, F. (2011). La prospection ao 
sol systématique. In F. Trément (Dir.), 
Les Arvernes et leurs voisins du Massif 
Central à l`époque romaine. Une archéologie 
du développement des territoires (Revue 
d`Auvergne, tome 124–125, nº 600–601, 
pp. 51–96). Clermont-Ferrand: Societé des 
Amis des Universités de Clermont-Ferrand 
/ Alliance Universitaire d`Auvergne.

Trément, F., & Carvalho, H. P. A. (2013). 
Romanisation et développement: approche 
comparée des territoires de la partie 

occidentale du Conventus Bracarensis 
(Tarraconaise) et de la Civitas Arvernorum 
(Aquitaine). Une perspective de longue 
durée (IIe s. av. J.C. – IIe s. apr. J.C.). In 
M. Prevosti, J. López Vilar, & J. Guitart 
i Duran (A cura de), Ager Tarraconensis 5. 
Paisatge, poblament, cultura material i història. 
Actes del Simposi international (pp. 247267). 
Tarragona: Instituts d`Estudis Catalans / 
Institut Català d`Arqueologia Clàssica.

Xavier, C. S. F. (2013). O parcelamento 
rural de Mire de Tibães (século XVIII) 
(Dissertação de mestrado). Universidade 
do Minho, Braga.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3081
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3081
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3081


Ficha técnica A Centuriação do Território de Bracara Augusta

Autoria: Helena Carvalho
 
Design Gráfico: Macedo Cannatà
Cartografia: Lucas Carneiro

Editado por: Lab2PT
Coleção Paisagens, Património & Território / Investigação
Landscapes, Heritage and Territory Collection / Research 

Impressão e acabamento: Greca. Artes Gráficas
Tiragem: 300 
ISBN: 978-989-8963-32-1
Depósito legal:

Lab2PT
www.lab2pt.net

Instituto de Ciências Sociais
Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710-057 Braga 

Escola de Arquitetura
Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães

© 2019, Lab2PT e autores 

Esta iniciativa é financiada por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia no âmbito do Lab2PT – Laboratório de Paisagens, Património 
e Paisagens, referência UID/AUR/04509/2019.



A delimitação de um território 
e a sua divisão em lotes, com vista 
à distribuição e exploração, implicam 
não só a necessidade persistente de 
controle e qualificação das terras, 
mas, sobretudo, a sua rentabilização 
económica e social. A confirmação efetiva 
de uma centuriação no território em torno 
de Bracara Augusta assume, assim, uma 
especial importância, pois enquadra os 
mecanismos de desenvolvimento 
económico e político da urbs. A questão 
ganha outro relevo quando confrontada 
com a sobrevivência e o valor de uso 
das formas e marcadores da centuriação 
na longa duração da paisagem. 

A Coleção Paisagens,  
Património e Território 
promove a publicação de 
textos nas linhas Investigação, 
Ensaios e Catálogos, sob 
a chancela do Lab2PT 
com objetivo de auxiliar 
à circulação e divulgação 
de produção científica de 
excelência dentro das áreas 
abrangidas pela unidade 
de I&D – Arqueologia, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Design, Geografia, Geologia, 
História e Artes Visuais.


