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A intervenção arqueológica resultou 
da necessidade de remodelar as 
instalações do Arquivo Municipal. 
Foi precedida de um estudo das 
fontes documentais e da análise 
dos paramentos arquitectónicos. 
Sendo um Monumento Nacional de 
grande carga simbólica, decidiu-se 
proceder ao estudo arqueológico. 
Ensaiaram-se medidas de gestão 
inovadoras, com vantagens na relação 
de custo-benefício, permitindo chegar 
a importantes resultados científicos. 

Foi descoberta uma domus romana e 
conheceu-se, ao detalhe, a organização 
arquitectónica do centro de serviços 
da Coroa, no Porto: Alfândega, Casa da 
Moeda e Contadoria da Fazenda.

O estudo histórico-arqueológico 
da Casa do Infante (Porto): projeto, 
gestão e resultados, por Manuel 
Luís Real
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Manuel Luís Real

- Licenciado em História pela Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto; e pós-
graduado com o Curso de Bibliotecário-
Arquivista, pela Universidade de Coimbra 
(1974); recebeu o Prémio da Fundação 
Engº António de Almeida, como aluno 
melhor classificado da FLUP, no ano letivo 
de 1973/74.

- Entre 1971 e 1981 trabalhou como técnico 
na Biblioteca Pública Municipal do Porto. 
Desde então, até 2010, dirigiu o Arquivo 
Histórico e o Departamento Municipal 
de Arquivos da CMP; no desempenho 
destas funções, logrou obter para este 
serviço camarário a certificação oficial 
de Gestão da Qualidade e, em 2008, 
o Prémio Nacional de Boas Práticas na 
Administração Local (Categoria A).
- Coordenou o projeto de estudo e 
valorização da Casa do Infante; foi o 
responsável científico da candidatura da 
cidade do Porto a Património Cultural 
da Humanidade; comissariou inúmeras 
exposições, por exemplo, para a visita 
de Sua Majestade a Rainha Isabel II de 
Inglaterra, para a VIII Cimeira Ibero-
Americana, para as comemorações 
centenárias do Nascimento do Infante 
D. Henrique, da Inauguração da Ponte 
Luís I, do Cerco do Porto, das Invasões 
Francesas, etc.

- Dirigiu escavações arqueológicas no 
morro da Sé, as quais permitiram, pela 
primeira vez, avaliar cientificamente a 
antiguidade do povoamento do centro 
histórico do Porto; orientou também as 
pesquisas arqueológicas no Castelo da Foz, 
que deram a conhecer a igreja medieval da 
freguesia.

- Faz parte de dois centros de 
investigação: o CITCEM (Centro de 
Investigação Transdisciplinar “Cultura, 
Espaço e Memória”, da Universidade 
do Porto); e o IEM (Instituto de Estudos 
Medievais, da Universidade Nova de 
Lisboa). É autor de várias dezenas de 
estudos sobre: Temas Portuenses; 
Biblioteconomia e Arquivística; Arte e 
Arqueologia Medievais; Povoamento do 
Território na Alta Idade Média. Atualmente 
dirige um projeto científico, aprovado pelo 
Ministério da Cultura, sobre a antiga Terra 
de Lafões.


