CURRICULUM VITAE

1. IDENTIFICAÇÃO:

Nome: José Manuel de Freitas Leite.

Filiação: Domingos Leite e Domicilia de Freitas.

Naturalidade: Fafe.

Nascimento: 15 de Novembro de 1960.

Nacionalidade: Portuguesa.

Bilhete de Identidade: Nº 5957459, emitido em 1 de Setembro de 2004, pelo Arquivo
de identificação de Braga.

Número de Contribuinte: 168625571

Email: jmleite@uaum.uminho.pt

Residência: Travessa da Veiga, nº 5 – Coucieiro
4730-120 Vila Verde.
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2. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS:
- Licenciatura em História (Variante de Arqueologia), pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, com média final de 13 Valores.
- Pós-Graduação em Arqueologia (na especialidade de Arqueologia Urbana) ministrada
pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho em 1997/98.

3. HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS:
- Iniciou a sua actividade profissional na área específica de Arqueologia em Janeiro de
1980;
- Até Julho de 1988 repartiu a sua acção por intervenções da responsabilidade do
Serviço Regional de Arqueologia da Zona Norte do extinto IPPC e da Unidade de
Arqueologia da Universidade do Minho, colaborando na concretização de projectos do
corpo de docentes do Instituto de Ciências Sociais, bem como no projecto de
salvamento de Bracara Augusta;
- A partir de Julho de 1988 passa exclusivamente a exercer funções no âmbito do
referido projecto de Bracara Augusta, entrando em regime de contrato, além quadro de
pessoal da Universidade do Minho;
- Em 1991, ingressa na carreira de auxiliar técnico, integrando o quadro definitivo na
mesma categoria;
- Em 1994, ascende à carreira de técnico auxiliar, na categoria de técnico auxiliar de 2ª
classe.
No seu longo percurso profissional, adquiriu vastos conhecimentos de técnicas de
escavação, topografia, fotografia e desenho, assegurando a coordenação técnica das
várias intervenções que a Unidade de Arqueologia tem vindo a realizar.

3.1. SITUAÇÃO PROFISSIONAL:
Em 1997, após conclusão da licenciatura em História (variante de Arqueologia),
pela Faculdade de Letras do Porto, passou a integrar a equipa científica responsável pelo
projecto de salvamento de Bracara Augusta.
- Em Abril de 1999, entra na carreira de técnico superior na qualidade de “estagiário”.
- Em 20 de Julho de 2000, ascende à categoria de Técnico Superior de 2ª classe.
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- Em 19-10-2004 acede à categoria de Técnico Superior de 1ª classe.
Presta serviço na Unidade de Arqueologia, sita na Avenida Central, nº 39, 4710-228
Braga.

3.2. PARTICIPAÇÃO EM TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS:
Ano de 1980
- Escavações no Povoado Fortificado de Santo Ovídio – Fafe – 1ª campanha.
- Escavações no Povoado Fortificado do Lago – Amares – 1ª campanha.
- Escavações no Convento da Costa – Guimarães – 1ª campanha.
Ano de 1981
- Escavações no Povoado Fortificado de Santo Ovídio – Fafe – 2ª campanha.
- Escavações na Jazida Paleolítica do Cerdal – Valença – 1ª campanha.
- Escavações na Villa da Fonte do Sapo – Penas Róias – Mogadouro – 1ª campanha.
- Escavações na Necrópole Medieval de Vila dos Sinos – Mogadouro – 1ª campanha.
- Escavações na Necrópole Medieval de S. Caetano – Chaves.
- Escavações na Jazida Quaternária do Forte do Cão – Gelfa – Vila Praia de Âncora – 1ª
campanha.
Ano de 1982
- Escavações no Povoado Fortificado de Santo Ovídio – Fafe – 3ª campanha.
- Escavações na Jazida Paleolítica do Cerdal – Valença – 2ª campanha.
- Escavações na Villa da Fonte do Sapo – Penas Róias – Mogadouro – 2ª campanha.
- Escavações na Necrópole Medieval de Vila dos Sinos – Mogadouro – 2ª campanha
- Escavações no Convento da Costa – Guimarães – 2ª campanha.
- Escavações na Jazida Quaternária do Forte do Cão – Gelfa – Vila Praia de Âncora – 2ª
campanha.
Ano de 1983
- Escavações no Povoado Fortificado do Barbudo – Vila Verde – 1ª campanha.
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- Escavações no Povoado Fortificado de Santo Ovídio – Fafe – 4ª campanha.
- Escavações junto à Sé do Porto – Porto.
- Escavações na Jazida Quaternária de S. Domingos – Vila Praia de Âncora.
- Escavações na Necrópole do Pocinho. Vila Nova de Foz Côa.
- Levantamento Arqueológico no quadrante leste do concelho de Vila Verde, com
registos de todos os monumentos de interesse público, em desenho e fotografia.
- Levantamento planimétrico de um conjunto de habitações Castrejas (circulares e
rectangulares), bem como dos lajeados envolventes – Povoado Fortificado de S. Julião –
Vila Verde.
- Levantamento planimétrico do Santuário de Panóias – Vila Real.
- Levantamento planimétrico e dos alçados da Anta da Barrosa – Vila Praia de Âncora.
- Levantamento planimétrico e das secções das Grutas de Santo Adrião – Miranda do
Douro.
- Levantamento planimétrico de outro conjunto de habitações Castrejas (circulares e
rectangulares), bem como dos lajeados envolventes, na plataforma imediatamente acima
da anterior, no Povoado Fortificado de S. Julião – Vila Verde.
- Preservação e Conservação da Citânia de Santa Luzia – Viana do Castelo – 1ª
campanha.
- Preservação e Conservação do Habitat Romano da Fonte do Milho – Canelas (Régua).
Ano de 1984
- Desenho de perfis e alçados de muros, no Castelo Velho – Mirandela.
- Escavações no Povoado Fortificado do Barbudo – Vila Verde – 2ª campanha.
- Escavações no Povoado Fortificado de Santo Ovídio – Fafe – 5ª campanha.
- Escavações no sítio romano de Vale de Ferreiros – Torre de Moncorvo.
- Escavações na Jazida Quaternária de Santo Isidoro – Vila Praia de Âncora.
- Escavações na Azenha de Chapa Cunha (Arqueologia Industrial) – Torre de
Moncorvo.
- Escavações no Ermitério de Sabariz – Viana do Castelo.
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- Preservação e Conservação do conjunto habitacional Suévico-Visigótico de Santa
Marta da Falperra – Braga.
- Preservação e Conservação da Citânia de Santa Luzia – Viana do Castelo – 2ª
campanha.
- Preservação e Conservação do Povoado Fortificado de Santo Ovídio – Fafe.
Ano de 1985
- Desenho das secções de várias Mamoas na parte nordeste de Montalegre.
- Desenho de uma pedra decorada pertencente a uma fonte, destacando-se duas figuras
humanas – Ponte da Barca.
- Escavações no Santuário calcolítico do Cabeço da Mina – Vila Flor – 1ª campanha.
- Escavações na Jazida Quaternária do Forte do Cão – Gelfa – Vila Praia de Âncora – 3ª
campanha.
- Escavações na Anta de Vila Fria – Viana do Castelo.
- Levantamento planimétrico e das secções do Menhir da Bouça – Mirandela.
- Levantamento planimétrico de um troço de muralha no Castro do Pedrário –
Montalegre.
- Levantamento planimétrico de um conjunto de casas no Castro do Cabeço – Boticas.
- Levantamento planimétrico de várias estruturas no Monte Padrão – Santo Tirso.
- Levantamento planimétrico e dos alçados da Anta de S. Martinho – Sabrosa.
- Preservação e Conservação da Citânia de Santa Luzia – Viana do Castelo – 3ª
campanha.
Ano de 1986
- Escavações na Zona das Carvalheiras – Bracara Augusta – Braga – 4ª campanha.
- Escavações no Santuário calcolítico do Cabeço da Mina – Vila Flor – 2ª campanha.
- Levantamento fotográfico de um conjunto de pedras decoradas, no claustro do Museu
Abade de Baçal – Bragança.
- Levantamento planimétrico da Ponte Romana de Albergaria – Gerês – Terras de
Bouro.
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- Levantamento fotográfico de bases e capitéis de colunas, da estação de Penas Roias –
Mogadouro.
- Elaboração do relatório relativo à intervenção na Zona das Carvalheiras – Bracara
Augusta – Braga.
- Levantamento fotográfico e desenho dos aros pétreos de portas e janelas, alguns dos
quais decorados, com destaque para um arco quebrado de origem “Judaica”, no exAlbergue Distrital – Bracara Augusta – Braga.
Ano de 1987
- Escavações na Zona das Carvalheiras – Bracara Augusta – Braga – 5ª campanha.
- Escavações na Rua Gualdim Pais – Bracara Augusta – Braga.
- Escavações na Necrópole Romana da Cangosta da Palha – Bracara Augusta – Braga.
- Escavações na Jazida Quaternária de Afife – Vila Praia de Âncora – 1ª campanha.
- Escavações na Jazida Quaternária de Montedor – Vila Praia de Âncora.
- Escavações na Jazida Quaternária de Areosa – Viana do Castelo.
- Elaboração dos relatórios, relativos às escavações de Bracara Augusta.
Ano de 1988
- Coordenação técnica das escavações na Zona das Cavalariças – Bracara Augusta –
Braga – 1ª campanha.
- Escavações no Largo do Paço – Bracara Augusta – Braga – 1ª campanha.
- Escavações na Jazida Quaternária de Afife – Vila Praia de Âncora – 2ª campanha.
- Implantação da quadrícula para a escavação na Zona das Carvalheiras – Bracara
Augusta – Braga – 6ª campanha.
- Implantação dos eixos para aplicação do método de resistividade electro-magnética na
prospecção de estruturas arqueológicas, na Zona das Cavalariças, no Largo do Paço e na
Colina de Maximinos – Bracara Augusta – Braga.
- Elaboração dos relatórios, relativos às escavações de Bracara Augusta.
Ano de 1989
- Escavações no Largo do Paço – Bracara Augusta – Braga – 2ª campanha.
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- Escavações no Povoado Fortificado de S. Julião – Vila Verde – 1ª campanha.
- Coordenação técnica das escavações na Zona das Cavalariças – Bracara Augusta –
Braga – 2ª campanha.
- Elaboração dos relatórios, relativos às escavações de Bracara Augusta.
Ano de 1990
- Escavações no Povoado Romano de Vila – Lanhoso – Povoa de Lanhoso.
- Escavações no Povoado Fortificado de S. Julião – Vila Verde – 2ª campanha.
- Elaboração do relatório, relativo às escavações realizadas na Póvoa de Lanhoso.
Ano de 1991
- Coordenação técnica das escavações na Zona das Cavalariças – Bracara Augusta –
Braga – 3ª campanha.
- Escavações no Povoado Proto-Histórico da Sola – Palmeira – Braga – 1ª campanha.
- Escavações no Povoado Fortificado de S. Julião – Vila Verde – 3ª campanha.
- Levantamento e desenho dos alçados de troços das muralhas dos Castros do Pópulo
(Murça); Cigadonha – Carviçais (Moncorvo); Castelo de Oleiros (Mogadouro); Castelo
dos Mouros – Argozelo (Vimioso); Cerca dos Mouros – Vale da Égua (Valpaços) e
Moradelhas – Vilarandelo (Valpaços).
- Elaboração do relatório, relativo às escavações da Zona das Cavalariças – Bracara
Augusta – Braga.
Ano de 1992
- Coordenação técnica das escavações realizadas no logradouro do ex-Albergue Distrital
de Braga – Bracara Augusta – Braga – 2ª campanha
- Coordenação técnica das escavações na Zona das Carvalheiras – Bracara Augusta –
Braga – 7ª campanha.
- Desenho dos perfis, na intervenção realizada pelo Gabinete de Arqueologia da Câmara
Municipal de Braga na Rua do Hospital – Bracara Augusta – Braga.
- Escavação, levantamentos planimétricos e desenho de perfis, na estação Suevica de
Dume – Braga.
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- Levantamentos planimétricos e desenho de perfis, no Mosteiro de S. Martinho de
Tibães – Braga.
- Levantamento planimétrico final e desenho dos perfis, na intervenção realizada pelo
Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Braga, na Igreja Matriz de Gualtar –
Bracara Augusta – Braga.
- Levantamento planimétrico das estruturas exumadas, após realização de escavações no
Castro da Sola – Palmeira – Braga.
- Marcação da quadrícula para escavação de uma das Mamoas de Chão da Cheira –
Prado S. Miguel – Vila Verde.
- Orientação técnica das escavações na Bouça do Gavião- Milha XXIX da Via XVIII,
conhecida por Geira - S. João do Campo - Terras de Bouro.
Ano de 1993
- Desenho dos perfis, após realização de escavações, na Jazida Quaternária de Afife –
Vila Praia de Âncora – 3ª campanha.
- Marcação da quadrícula para escavação, no Castro de S. João de Rei – Povoa de
Lanhoso.
- Marcação da quadrícula para escavação, no Castro da Santinha – Senhora da Paz –
Amares.
- Orientação técnica das escavações na Zona das Carvalheiras – Bracara Augusta –
Braga – 8ª campanha.
- Orientação técnica das escavações na Quinta do Fujacal – Bracara Augusta – Braga –
3ª campanha.
- Elaboração dos relatórios relativos às escavações realizadas em Bracara Augusta –
Braga.
Ano de 1994
- Continuação da orientação técnica das escavações na Quinta do Fujacal – Bracara
Augusta – Braga – 3ª campanha.
- Levantamento planimétrico de todos os alinhamentos visíveis, na Zona das
Carvalheiras – Bracara Augusta – Braga.
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- Orientação técnica dos trabalhos junto à muralha, com vista à confirmação da sua face
externa, na Quinta do Fujacal – Bracara Augusta – Braga – 4ª campanha.
- Orientação técnica das sondagens efectuadas no terreno a Leste da muralha, na Quinta
do Fujacal – Bracara Augusta – Braga – 5ª campanha
- Elaboração dos relatórios, relativos às várias escavações realizadas no decorrer do ano
em Bracara Augusta – Braga.
Ano de 1995
- Implantação da quadrícula para a realização de escavações, pelo Gabinete de
Arqueologia da Câmara Municipal de Braga, na Rua de S. Geraldo – Bracara Augusta –
Braga.
- Implantação da quadrícula para a realização de escavações, no Jardim da Misericórdia
– Bracara Augusta – Braga.
- Orientação técnica da escavação, nos terrenos adjacentes a Sul do Hospital de S.
Marcos, com vista à edificação de um Bloco Operatório – Bracara Augusta – Braga.
- Orientação técnica dos trabalhos de escavação, realizados no jardim da Santa Casa da
Misericórdia, a NE da Quinta do Fujacal – Bracara Augusta – Braga.
- Orientação técnica da escavação numa habitação demolida, a Sul do largo S. João do
Souto – Bracara Augusta – Braga.
- Elaboração dos vários relatórios relativos a todas as escavações realizadas no ano em
curso em Bracara Augusta – Braga.
Ano de 1996
- Desenho de estruturas exumadas, aquando da abertura da vala para implantação da
rede de saneamento e de águas pluviais, na Quinta do Fujacal – Bracara Augusta –
Braga.
- Implantação da quadrícula para a realização de escavações, a fim de averiguar a
possibilidade de construção de um parque automóvel subterrâneo, no interior da Cerca
do Seminário de S. Tiago – Bracara Augusta – Braga.
- Levantamento fotográfico de estruturas exumadas, aquando da abertura de uma vala
pelos C.T.T., na rua de S. Paulo, a sul do logradouro do ex-Albergue Distrital – Bracara
Augusta – Braga.

10

- Orientação técnica da escavação no logradouro do ex-Albergue Distrital – Bracara
Augusta – Braga – 3ª campanha.
- Elaboração dos relatórios das várias escavações realizadas ao longo do ano em
Bracara Augusta – Braga.
Ano de 1997
- Continuação da orientação das escavações no logradouro do ex-Albergue Distrital –
Bracara Augusta – Braga.
- Levantamento fotográfico de estruturas exumadas, aquando da abertura de uma vala
para implantação da rede de saneamento e de águas pluviais, a sul do Hospital, na
Quinta do Fujacal – Bracara Augusta – Braga.
- Elaboração do relatório relativo às escavações efectuadas no logradouro do exAlbergue Distrital – Bracara Augusta – Braga.
Ano de 1998
- Finalização dos trabalhos de escavação no logradouro do ex-Albergue Distrital, com
destaque para a desmontagem de um pequeno troço da cloaca – Bracara Augusta –
Braga – 4ª campanha.
- Orientação técnica de escavações, numa zona de passagem de colectores de
saneamento e de águas pluviais, infra-estruturas da futura urbanização do Fujacal, a
sudoeste da Santa Casa da Misericórdia, onde foram exumados restos da muralha
romana – Quinta do Fujacal – Bracara Augusta – Braga – 6ª campanha.
- Implantação da quadrícula nos terrenos da Santa Casa da Misericórdia, a sul do
Hospital – Necrópole Romana de S. Lázaro – Bracara Augusta – Braga.
- Implantação da quadrícula e orientação da escavação de emergência realizada, no
edifício nº 183-185 da Rua Frei Caetano Brandão, no terreno adjacente norte do
logradouro do ex-Albergue Distrital – Bracara Augusta – Braga.
- Orientação técnica de nova intervenção na Quinta do Fujacal, a sul da anterior, com
vista à confirmação e melhor compreensão da problemática em torno da muralha –
Bracara Augusta – Braga – 7ª campanha.
- Elaboração dos relatórios relativos às várias escavações realizadas ao longo do ano em
Bracara Augusta – Braga.
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Ano de 2004
- Implantação cartográfica da quadrícula de escavação do Povoado da Idade do Ferro
em Covelinhos – Esporões – Braga.

3.3. Elementos Complementares de Carácter Técnico:
Para além da participação e coordenação técnica das inúmeras escavações, efectuou
em campo trabalhos de desenho, topografia e fotografia; em gabinete passou a tinta
plantas e cortes indispensáveis à elaboração dos relatórios, interpretou a fotografia aérea
de Trás-os-Montes, desenhando o contorno das muralhas de alguns Povoados e,
executou ainda trabalhos de cartografia.

4. ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA
A partir de 1997, com a conclusão da licenciatura em História (variante de
arqueologia), passou imediatamente a integrar a equipa científica responsável pelo
projecto de salvamento de Bracara Augusta, investido de novas funções.

4.1. ACTIVIDADES DE GESTÃO
4.1.1. Acompanhamentos:
Ano de 1999
- Instalação da rede de gás e da TV Cabo, permitindo identificar, para além de outras
estruturas, troços da muralha em três locais (rua do Cabido, rua Frei Caetano Brandão e
no extremo sul da rua dos Bombeiros Voluntários).
- Terraplanagens com fins urbanísticos, nos terrenos contíguos a leste da fábrica
“Pachancho”.
Ano de 2000
- Terraplanagens para edificação de um prédio, num lote situado a noroeste do gaveto
da rua Cruz de Pedra, n.º 120-132 com o Largo do Beco, n.º 2-6.
- Instalação da rede de águas pluviais e de consumo, na rua do Areal de Cima.
- Demolição e terraplanagem para construção no edifício n.º 19-23 na Rua Cruz de
Pedra.

12

Ano de 2001
- Desaterro para edificação no terreno mais a leste da Quinta do Fujacal.
- Demolição e desaterro no edifício n.º 89-91 da rua D. Paio Mendes
- Controlo do recomeço dos trabalhos iniciados em 1998 no logradouro da casa n.º 183185 da rua Frei Caetano Brandão.
- Demolições e implantação das sapatas do edifício n.º 20-26 da Rua de Santo António
das Travessas.
- Instalação de um colector de águas pluviais na Rua de S. Victor, obras da
responsabilidade da AGER.
- Demolições e terraplanagens no âmbito da construção da “Variante à EN 14 entre
Celeirós e a Estação da CP de Braga e Beneficiação da Circular”.
- Demolições e terraplanagens no projecto “Modelação do terreno, construção de túneis
e muros de suporte no âmbito do empreendimento de Acessibilidades às Antas”.
Ano de 2002
- Continuação dos trabalhos de acompanhamento no âmbito da construção da Variante à
EN 14 entre Celeirós e a Estação da CP de Braga e Beneficiação da Circular.
- Trabalhos de conservação e restauro realizados na Citânia de Briteiros.
- Demolições e terraplanagens no espaço compreendido entre a rua Lopes Gonçalves e a
Estação da CP de Braga, no âmbito da obra “Linha do Minho: Ramal de Braga. Projecto
de remodelação do troço Nine-Braga”.
- Trabalhos de demolição e desaterro na “Fonte do Ídolo”-Braga
- Terraplanagens de um terreno para re(construção) em Almuinha-Cepães-Fafe.
- Levantamento fotográfico da nave norte da Sé de Viana do Castelo, no âmbito do
protocolo celebrado entre a Unidade de Arqueologia e os Monumentos Nacionais.
Ano de 2003
- Continuação do acompanhamento das demolições e terraplanagens no espaço
compreendido entre a rua Lopes Gonçalves e a Estação da CP de Braga, no âmbito da
obra “Linha do Minho: Ramal de Braga. Projecto de remodelação do troço NineBraga”.
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- Continuação dos trabalhos de demolição e desaterro na “Fonte do Ídolo”-Braga.
- Trabalhos de demolição, terraplanagem e implantação de infra-estruturas nos terrenos
a nordeste e este do Museu D. Diogo de Sousa (antigas Cavalariças)
- Trabalhos de demolição e implantação de sapatas no edifício nº 134 da Av. Central –
antiga “Casa da Legião”.
- Demolições e terraplanagens na “Casa do Castelo”, sita na rua do Sardoal.
- Demolições, desaterro e implantação de sapatas no edifício n.º 92-96 da rua D. Afonso
Henriques.
- Demolições e desaterros nos edifícios com o n.º 102-118 da rua D. Diogo de Sousa,
obras empreendidas pelo Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, no âmbito do
projecto de “Reabilitação e Ampliação do Tesouro-Museu da Catedral de Braga-Arte
Sacra”.
- Consultor nas obras de beneficiação no Mosteiro de Landim – Famalicão, no âmbito
do protocolo celebrado entre a Unidade de Arqueologia e a DGEMN.
- Consultor nas obras de remodelação na Igreja de S. Gonçalo – Amarante, no âmbito
do protocolo acima referido.
- Consultor nas obras de remodelação da Igreja de S. Miguel (Cabeça Santa) – Penafiel,
ao abrigo do mesmo protocolo.
- Consultor nas obras de remodelação da Igreja de Boelhe – Penafiel, ainda em
cumprimento do mesmo protocolo.
- Consultor nas obras de remodelação da Igreja de Eja – Penafiel, ainda e sempre ao
abrigo do mesmo protocolo.
- Coordenador dos trabalhos de integração e valorização, das ruínas exumadas nas
intervenções de 1998 e 2001, no edifício nº 183-185 da Rua Frei Caetano Brandão –
Bracara Augusta – Braga.
Ano de 2004
- Continuação do acompanhamento das obras na “Fonte do Ídolo” – Braga.
- Continuação do acompanhamento das obras nos edifícios nº 102-118 da Rua D. Diogo
de Sousa – futuro ”Museu do Cabido”, obras empreendidas pelo Cabido Metropolitano
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e Primacial de Braga, no âmbito do projecto de “Reabilitação e Ampliação do TesouroMuseu da Catedral de Braga – Arte Sacra”.
- Demolições e desaterros para a construção da cave e sub-cave no edifício nº 106-110
da Av. Central – “Casa do Professor”.
- Acompanhamento das demolições, terraplanagens e abertura dos caboucos para
implantação de pilares, no edifício nº 17-21 da Rua de S. Geraldo – Braga.
- Consultor nas obras efectuadas no perímetro adjacente à Igreja de Boelhe – Penafiel,
no âmbito do protocolo estabelecido entre a Unidade de Arqueologia e a DGEMN.
- Consultor nas obras de remodelação da Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios em Eja –
Penafiel, segundo o mesmo protocolo.
- Consultor no projecto de remodelação da Igreja de Santo António – Viana do Castelo,
ao abrigo do citado protocolo.
- Consultor nas obras de remodelação da Igreja de Avantos – Mirandela, ainda no
âmbito do mesmo protocolo.
- Coordenador e executor dos trabalhos de conservação e restauro realizados na “Fonte
do Ídolo” – Braga.
- Coordenador e executor dos trabalhos de integração e valorização do “Balneário préromano” exumado durante o acompanhamento efectuado das demolições e
terraplanagens no espaço compreendido entre a rua Lopes Gonçalves e a Estação da CP
de Braga, no âmbito da obra “Linha do Minho: Ramal de Braga. Projecto de
remodelação do troço Nine-Braga”.
Ano de 2005
- Consultor nas obras de remodelação da Capela de Nª. Sra. Do Vale em Cete – Paredes,
no âmbito do protocolo celebrado entre a Unidade de Arqueologia e a DGEMN.
- Autor do levantamento fotográfico da Igreja matriz de Ponte da Barca, ao abrigo do
protocolo entre esta Unidade e a DGEMN.
- Demolições e terraplanagens no edifício da Av. Central, nº 136-136 A.
- Demolições e terraplanagens no edifício da rua Cruz de Pedra, nº 108-112.
- Consultor nas obras de remodelação da Igreja de Sto. António em Viana do Castelo.
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- Colaboração no projecto “A Geira na Serra do Gerês” ao abrigo do Programa Interreg
III A, cujo chefe-de-fila foi a C. M. de Terras de Bouro, que teve na Universidade do
Minho através da Unidade de Arqueologia, o parceiro responsável pelas acções de
âmbito Arqueológico.
Ano de 2006
- Demolições efectuadas na “Casa do Passadiço” da rua Francisco Sanches, nº 43-47.
Ano de 2007
- Demolições e terraplanagens com vista à construção de garagem numa vivenda da rua
Dr. Rocha Peixoto, nº 66.

4.1.2. Pareceres:
Habitualmente, na sequência dos trabalhos arqueológicos, é usual proceder-se à
elaboração de pareceres, sobre a viabilidade de construção. Excepcionalmente, pode
acontecer que tenhamos de nos pronunciar, fora deste quadro habitual. Num e noutro
caso, colaborou com outros responsáveis pelo projecto de salvamento de Bracara
Augusta na elaboração dos seguintes pareceres:
Ano de 1998
- Após a realização de escavações na Quinta do Fujacal.
Ano de 1999
- Antes e após a realização de sondagens arqueológicas na plataforma mais a norte dos
terrenos da Santa Casa da Misericórdia de Braga (Tabuleiro A).
Ano de 2000
- Após a realização de sondagens arqueológicas, no terreno a nordeste do gaveto da rua
S. Sebastião n.º 1-19, com a rua Cruz de Pedra n.º 201-227.
- Após a realização de sondagens arqueológicas no logradouro do edifício nº 27/31, na
rua de S. Geraldo.
- Após a realização de sondagens arqueológicas nos terrenos da Santa Casa da
Misericórdia de Braga, na zona onde está implantado um pré-fabricado em madeira
(Tabuleiro B).
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Ano de 2001
- Após a realização de trabalhos arqueológicos na rua Frei Caetano Brandão, n.º 183185.
Ano de 2002
- Após a realização de escavações arqueológicas na Rua de Sto. António das Travessas,
n.º 20-26.
- Após a realização de uma sondagem arqueológica ao PK 3440/5 no acompanhamento
da Variante à EN 14 entre Celeirós e a Estação da CP de Braga e Beneficiação da
Circular.
- Antes da aprovação do projecto, viabilizando a construção de um edifício em
Almuinha-Cepães – Fafe.
Ano de 2003
- Após escavações realizadas no edifício da “Casa do Professor”, n.º 106-110 na
Avenida Central.
- Antes da intervenção realizada na antiga “Casa da Legião”, propondo a classificação
do edifício de “interesse municipal”.
- Após a realização de trabalhos arqueológicos (sondagem) no campo do Cosme, lugar
da Cesta-Covide-Terras de Bouro.
- Após a intervenção realizada em torno e no interior do Balneário pré-romano exumado
na Estação da CP de Braga.
Ano de 2004
- Após a realização do acompanhamento das obras de remodelação no edifício nº 134 da
Av. Central – antiga “Casa da Legião”, para a legalização de um aditamento à obra
requerido pelo proprietário.
Ano de 2005
- Parecer solicitado pela Junta de Freguesia, relativamente aos procedimentos a adoptar
previamente à execução de um projecto de requalificação para o monte de S. Gregório
em Maximinos – Braga.
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Ano de 2006
- Parecer solicitado pelo “Ministério Público”, no âmbito de um processo judicial
relacionado com utilização indevida de maquinaria no logradouro do edifício nº 11-13
da rua Cruz de Pedra.

4.2. ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
4.2.1. Escavações:
Após a sua integração na equipa responsável científica pelo projecto de salvamento
de Bracara Augusta, passou a dividir responsabilidades na orientação das seguintes
escavações:
Ano de 1998
- Em todas as intervenções realizadas na Quinta do Fujacal, a partir de 1998.
- No logradouro da casa n.º183-185 da rua Frei Caetano Brandão (1ª campanha).
Ano de 1999
- Na plataforma mais a Norte (tabuleiro A) dos terrenos da Santa Casa da Misericórdia
de Braga.
Ano de 2000
- No logradouro da casa 27/31 da rua de S. Geraldo.
- No terreno a nordeste do gaveto da rua de S. Sebastião 1/19, com a rua Cruz de Pedra
201/227.
- No terreno a sudoeste do gaveto da rua de S. Victor 194/204 com a rua Martins
Sarmento.
- Nos terrenos mais a norte da Quinta do Fujacal, solicitadas pelo proprietário
(Vespasiano Macedo) de uma vivenda localizada a oeste.
Ano de 2001
- Nos terrenos onde está instalado um pré-fabricado em madeira a funcionar como
Infantário da Santa Casa da Misericórdia (Tabuleiro B).
- No logradouro da casa n.º183-185 da rua Frei Caetano Brandão (2ª campanha).

18

- Na área ocupada pelos edifícios n.º 20-26, na rua de Santo António das Travessas (1ª
campanha).
- Na zona mais a sul da muralha, na Quinta do Fujacal.
Ano de 2002
- Nas várias intervenções realizadas durante o acompanhamento da Variante à EN 14
entre Celeirós e Braga: PK 2+600; 3+350; 3+440; 3+440/5; 3+475; 4+475; 4+685;
4+690; 4+695; 4+750; 4+900; 4+960; 4+970; 4+995; 5+043/9; 5+055; 5+058; 5+100.
- Na área ocupada pelos edifícios n.º 20-26, na rua de Santo António das Travessas (2ª
campanha).
- Nos terrenos a nordeste e leste do Museu D. Diogo de Sousa (antigas Cavalariças).
- No logradouro e no interior do edifício nº 106-110 da Av. Central – “Casa do
Professor”.
- Na “Fonte do Ídolo”.
- No âmbito do acompanhamento da obra “Linha do Minho: Ramal de Braga. Projecto
de remodelação do troço Nine-Braga. Escavação de um paleo-canal.
Ano de 2003
- Continuação dos trabalhos na “Fonte do Ídolo”.
- Escavação do Balneário pré-romano no âmbito do acompanhamento da obra “Linha do
Minho: Ramal de Braga. Projecto de remodelação do troço Nine-Braga.
- No campo do “Cosme”, lugar da Cesta-Covide – Terras de Bouro. Escavação que
incidiu sobre a via romana (XVIII).
- Na rua D. Afonso Henriques, n.º 92-96.
- Nos edifícios com o n.º 102-118 da rua D. Diogo de Sousa no âmbito do projecto de
“Reabilitação e Ampliação do Tesouro-Museu da Catedral de Braga-Arte Sacra”, obras
promovidas pelo Cabido Metropolitano e Primacial de Braga.
Ano de 2004
- No Povoado Fortificado de Santo Ovídio – Fafe.
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- Nos edifícios com o n.º 102-118 da rua D. Diogo de Sousa, no âmbito do projecto de
“Reabilitação e Ampliação do Tesouro-Museu da Catedral de Braga-Arte Sacra”, obras
promovidas pelo Cabido Metropolitano e Primacial de Braga.
Ano de 2005
- Escavação na área do “Saguão”, no edifício nº 102-118 da rua D. Diogo de Sousa, no
âmbito do projecto de “Reabilitação e Ampliação do Tesouro-Museu da Catedral de
Braga-Arte Sacra”, obras promovidas pelo Cabido Metropolitano e Primacial de Braga.
- Escavação da conduta romana exumada na área destinada à construção da Escola de
Direito no Campus de Gualtar – Braga, 1ª campanha.
- Escavação na Ponte romana de S. Miguel em S. João do Campo – Terras de Bouro.
Ano de 2006
- Escavação da conduta romana exumada na área destinada à construção da Escola de
Direito no Campus de Gualtar – Braga, 2ª campanha.
- Escavação em torno de um marco gromático romano, no lugar de Felgueiras, na
divisória das freguesias Dume/Merelim (S. Pedro) – Braga.
- Escavação no castro de S. Caetano em Longos Vales – Monção.
Ano de 2008
- Acompanhamento e escavações arqueológicas realizadas no edifício localizado no
gaveto da rua D. Afonso Henriques nº 20-28 com a rua Santo António das Travessas nº
1-3 em Braga.
Ano de 2009
- Continuação dos trabalhos de escavações arqueológicas realizadas no edifício
localizado no gaveto da rua D. Afonso Henriques nº 20-28 com a rua Santo António das
Travessas nº 1-3 em Braga.
Ano de 2010
- Coordenação dos trabalhos de integração de dois tramos da conduta romana exumada
nas imediações da Escola de Direito no Campus de Gualtar da Universidade do Minho
em Braga.
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Ano de 2011
- Acompanhamento e registo de uma sondagem realizada no monte de Santa Marta das
Cortiças em Braga, com vista à edificação de uma torre de radiocomunicações no
âmbito do projecto “Rede de Emergência e Segurança de Portugal” do Ministério da
Administração Interna.
Ano de 2012
- Coordenação dos trabalhos de sondagens, levantamento e acompanhamento realizados
no Mosteiro de S. Salvador de Travanca - Amarante

4.2.2. Acções Pedagógicas
Ano de 2005
- Orientação do Estágio de Campo a alunos dos diferentes anos do Curso de
Arqueologia da Universidade do Minho, realizado na Ponte de S. Miguel – Terras de
Bouro.
- Orientação de um Estágio profissional ministrado pela Unidade de Arqueologia da
Universidade do Minho, organizado em parceria com o Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP), ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais
financiados pelo Fundo Social Europeu, que decorreu de 01-05-2005 a 31-01.2006
Ano de 2006
- Continuação na orientação do Estágio supra referido.
Ano de 2007
- Orientação do Estágio de Campo a alunos dos diferentes anos do Curso de
Arqueologia da Universidade do Minho, realizado no Castro de S. Caetano em Longos
Vales – Monção.

4.2.3. Projectos de Inventário Arqueológico
Ano de 2004
- Revisão da Carta Arqueológica e Patrimonial do Concelho de Fafe (em colaboração
com o Doutor Francisco Sande Lemos).
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4.2.4. Elaboração de Relatórios:
Em cumprimento do regulamento de trabalhos arqueológicos, proposto pelo
Ministério da Cultura e aprovado pelo Governo em 15 de Julho de 1999, após o término
das escavações, o responsável científico pelos trabalhos, é obrigado a elaborar um
relatório, que envia ao IGESPAR e DRCN para aprovação.
Assim, coordena a elaboração de todos os relatórios relativos às várias escavações
onde partilha ou tem em exclusivo responsabilidades científicas.

4.2.5. Divulgação
Um projecto com base em intervenções de “salvamento” traduz-se, quase sempre,
pela obtenção de dados muito fragmentados e desarticulados, não só entre si, mas
também com outros já conhecidos. Por essa razão, poucas são as intervenções que
constituem matéria passível de divulgação, não obstante uma ou outra excepção:

4.2.5.1. Conferências
Ano de 1998
- Participação em conjunto com o Doutor Sande Lemos e o Dr. Luís Fontes, na
conferência intitulada “A redescoberta da muralha Suévica-Visigótica de Bracara
Augusta”, proferida em 14 de Dezembro, no Museu Nogueira da Silva, em sessão
promovida pela Biblioteca Pública de Braga.
- Participação em conjunto com o Doutor Sande Lemos, o Dr. Luís Fontes e o Dr.
Armandino Cunha, no I Colóquio Internacional de Arqueologia Militar Romana,
organizado em Novembro pela Universidade SEK – Segóvia – Espanha, apresentando a
conferência intitulada: “A Muralha de Bracara Augusta”.
Ano de 2000
- Participação conjuntamente com o Doutor Sande Lemos e o Dr. Luís Fontes, no I
Simpósio Internacional sobre Castelos: Mil anos de Fortificações na Península Ibérica e
no Magreb (500-1500), realizado em Palmela, que decorreu de 3 a 8 de Abril,
apresentando a comunicação intitulada: “As muralhas de Braga. Da fortificação do
Baixo-império à Cerca Medieval”.
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Ano de 2001
- Participação em conjunto com o Doutor Sande Lemos, no Seminário sobre
Antiguidade Tardia, promovido pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, que
decorreu de 2 a 4 de Maio em Idanha-a-Velha, apresentando a comunicação: “A
Muralha Baixo-Imperial de Bracara Augusta e a Fisionomia da Cidade na Antiguidade
Tardia”.
Ano de 2005
- Participação em conjunto com o Doutor Sande Lemos e o Dr. Armandino Cunha do
Gabinete de Arqueologia da C.M.B., no Congresso Internacional celebrado em Lugo –
Espanha em 26-29.XI.2005, a assinalar o V aniversário da Declaração pela UNESCO da
Muralha de Lugo como Património da Humanidade.

4.2.5.2. Bibliografia
Ano de 1998
- As muralhas Romana e Suevico-Visigótica de Bracara Augusta, Forum, 24, Braga, pp.
11-27 (de colaboração com o Doutor Sande Lemos e o Dr. Luís Fontes).
Ano de 2000
- Trabalhos Arqueológicos no logradouro da Casa Grande de Santo António das
Travessas, Forum, 27, Braga, pp. 15-38 (de colaboração com o Doutor Sande Lemos).
Ano de 2001
- A Muralha de Bracara Augusta e a Cerca Medieval de Braga, Mil Anos de
Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500): Actas do I Simpósio
Internacional sobre Castelos, Lisboa, Ed. Colibri/Câmara Municipal de Palmela, pp.
121-132 (de colaboração com o Doutor Sande Lemos e o Dr. Luís Fontes).
Ano de 2002
- A Muralha de Bracara Augusta: Actas do I Colóquio de Arqueologia Militar Romana,
realizado em Segóvia, Anejos de Gladius-5, Madrid, Ediciones Polifemo (de
colaboração com o Doutor Sande Lemos, Dr. Luís Fontes e Dr. Armandino Cunhaa).
Ano de 2003
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- A Muralha Baixo-imperial de Bracara Augusta e a Fisionomia da Cidade na
Antiguidade Tardia: Actas do Seminário sobre Antiguidade Tardia, Idanha-à-Nova – de
colaboração com o Doutor Sande Lemos.
Ano de 2004
- O Balneário pré-romano de Braga: Al-madan, II série nº 12, pp.43-46. – de
colaboração com o Doutor Sande Lemos, Doutora Ana Bettencourt e Drª. Marta
Azevedo.
Ano de 2005
- De Ínsula Romana a Biblioteca – Dois Milénios de História: Desdobrável que retrata
de forma transecular o espaço ora ocupado pela “Bibliopolis” – de colaboração com o
Doutor Sande Lemos.
Ano de 2006
- A Muralha romana (Baixo-Império) de Bracara Augusta: Actas do Congresso
internacional celebrado em Lugo (26-29.XI.2005) no V aniversário da declaração pela
UNESCO, da Muralha de Lugo como Património da Humanidade, pp.327.339.
“Murallas de ciudades romanas en el occidente del Império. Lucus Augusti como
paradigma” – de colaboração com o Doutor Sande Lemos e o Dr. Armandino Cunha.
Ano de 2008
- A Via Nova (Geira) na Serra do Gerês. Trajecto entre as milhas XII e XXXVIII
(Bracara Augusta – Aquis Originis) – de colaboração com Francisco Sande Lemos,
Ricardo Pereira da Silva, Manuel Xusto Rodriguez, Jorge Ribeiro e António Martinho
Baptista
Ano de 2010
- Elaboração do texto a incluir nos painéis informativos a instalar junto dos dois tramos
da conduta romana exumada nas imediações da Escola de Direito no Campus de Gualtar
da Universidade do Minho em Braga.

4.3. Valorização Profissional:
Apesar da pouca disponibilidade que um projecto desta natureza dispensa a todos os
seus elementos, ainda é possível conciliá-lo com acções de valorização profissional.
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Assim, no ano subsequente à obtenção da sua licenciatura, matriculou-se no
mestrado de Arqueologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, na
variante de “Arqueologia Urbana”, tendo concluído a parte curricular em Setembro de
1998; assistiu ainda a inúmeras conferências e colóquios em temáticas relacionadas com
Arqueologia; efectuou inúmeras visitas de estudo, com destaque para as realizadas no
âmbito do “Mestrado” às cidades de Astorga, Gijon e Leon bem como ao complexo
mineiro romano de “Las Medulas”, enriquecendo o seu nível de conhecimentos nesta
disciplina.

4.4. ACÇÕES COMPLEMENTARES:
No âmbito das suas responsabilidades e competências, coordena técnica e
científicamente projectos de investigação, avaliação e valorização em Arqueologia, com
destaque para o salvamento de “Bracara Augusta”, através da elaboração de estudos,
propostas de trabalho, orçamentos, informações, pareceres e relatórios.
Decorrente das funções de coordenação, assegura a articulação entre os diferentes
especialistas envolvidos no mesmo projecto. Chefia equipas de técnicos especializados
na recolha e tratamento da informação arqueológica, desde escavações, prospecções e
pesquisa documental até ao tratamento gráfico específico, necessário para a elaboração
dos relatórios e posterior divulgação, cujos resultados podem ser apresentados quer
através da participação em conferências, colóquios e seminários, quer da publicação
bibliográfica.
Nos projectos em que está envolvido, estabelece e assegura com as restantes
entidades responsáveis (IPA e IPPAR - extintos, IGESPAR, DRCN, Autarquias e
Promotores imobiliários) os canais de ligação institucionais, participando e,
promovendo reuniões de trabalho sempre que necessário. Estes encontros servem para
debater entre outros aspectos, eventuais irregularidades; para informar sobre o
andamento dos trabalhos; para avaliar a viabilização de projectos e, em última análise,
os constrangimentos inerentes às propostas de integração de ruínas.
É co-responsável pela gestão administrativa e financeira dos projectos em que está
envolvido, bem como das várias equipas de trabalho que consigo colaboram.

Última actualização em 17 de Abril de 2012

