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Resumo
Pretende-se com o presente trabalho apresentar os capitéis romanos que, até ao momento, temos vindo a registar 

na região Sul de Portugal. Este levantamento, apesar de não exaustivo, permite-nos ilustrar, pensamos que de forma 
pertinente, o que terá sido a plástica decorativa de época romana nesta região do Império, pelo menos no que respeita 
a este tipo particular de elementos arquitectónicos.

Registados até ao momento em número superior a trinta, pensamos que se poderão apontar algumas linhas de 
interpretação que expliquem algumas das opções plásticas que estes exemplares evidenciam. 

A posição geográfica privilegiada que a actual região algarvia hoje, como no passado, detém, poderá explicar a 
multiplicidade de tipos arquitectónicos que o conjunto que se apresenta nos mostra. A presença de ateliers específicos 
e a detecção de particularidades técnicas e decorativas deverão ser compreendidas num quadro de influências variadas, 
suscitadas por uma posição estrategicamente complexa. Com efeito, as influências exercidas pela província da Lusitânia, 
na qual esta zona se inclui e, simultaneamente, as exercidas pela província da Bética, ao lado da qual, sobretudo a 
zona do Sotavento, se posiciona, criou, obrigatoriamente, uma rede de influências que poderão explicar as opções 
decorativas plasmadas nestas peças e compreender a multiplicidade de variantes técnicas que as mesmas denotam.

Abstract
The intention of this work is to present the Roman capitals which, up to the present time, we have recorded in 

Southern Portugal. This survey, although not exhaustive, allows us to illustrate, we believe in a pertinent way, what 
would have been the decorative plastic art of the Roman era in this region of the Empire, at least with respect to this 
particular type of architectural element.

With over thirty recorded up to now, we think it possible to identify some guide lines explaining some of the artistic 
features evidenced in these examples.

The privileged geographical position enjoyed by Algarve today, as in the past, facilitates an explanation for the 
multiplicity of architectonic types shown here in the collection presented. The presence of specific workshops (ateliers) 
and the detection of technical and decorative peculiarities needs to be understood in a context of varied influences 
brought about by a strategically complex position. Indeed, the influences exerted though the province of Lusitania 
which includes this zone and, simultaneously, those exercised by the neighbouring province of Baetica to which, above 
all, the Sotavento zone is closest, necessarily created a network of influences enabling an explanation of the decorative 
features modelled in these pieces and an understanding of the multiplicity of technical features they display.
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1. Introdução

O presente trabalho objectiva a realização de 
uma abordagem preliminar relativa à temática da 
decoração arquitectónica em época romana no 
actual território nacional, em particular na região 
que corresponde hoje ao Algarve. 

Confrontados com a evidência de um número 
reduzido e pouco diversificado de elementos 
disponíveis, torna-se pouco viável a efectivação de 
uma análise comparativa e alargada dos múltiplos 
componentes arquitectónicos e ornamentais. 
Assim, tomamos os capitéis como ponto de 
partida, dado tratar-se de um conjunto que 
poderá, de forma preliminar mas mais imediata, 
caracterizar plasticamente as opções estéticas e o 
gosto dos grupos que habitaram a região referida 
durante o período em questão.

Ainda que sublinhando o carácter parcelar 
desta aproximação ao tema, quer a quantidade 
de peças que conseguimos identificar, quer a sua 
diversidade, possibilitaram algumas considerações. 
Maioritariamente incompletos, estes objectos 
traduzem aspectos que não podemos deixar 
de evidenciar, dado que nos elucidam sobre 
características decorativas, correntes estéticas, 
influências ornamentais e opções de gosto que se 
mostram de interesse ímpar quando comparados 
com exemplares de outras regiões.

As trinta e cinco peças que aqui se apresentam 
são muito diversificadas do ponto de vista formal 
e decorativo. Esta pluralidade de soluções permite 
vislumbrar um cenário de múltiplas influências e 
inusitadas opções decorativas. Apesar de se tratar 
de um levantamento não exaustivo e, como se 

disse, da abordagem ser preliminar, impõem-se, 
ainda assim, algumas considerações importantes.

A opção tomada quanto ao modelo de 
apresentação dos capitéis segue a lógica da 
contextualização geográfica. Este princípio 
pode permitir encontrar pontos de contacto ou 
diferenças para o mesmo local mas obriga a 
uma análise descritiva mais detalhada à medida 
que se vão elencando as peças. Deste modo, os 
capitéis pertencentes a uma mesma ordem ou 
tipo, dado serem analisados em separado, não 
permitirão evidenciar as respectivas diferenças ou 
possíveis semelhanças. Pensamos, contudo, ser 
esta a melhor forma para caracterizar as opções 
decorativas de uma micro-região ou mesmo de 
um sítio arqueológico, mostrando as pluralidades 
ornamentais existentes num mesmo local e/ou 
edifício, em detrimento de uma análise mais global 
e diacrónica. Em capítulo distinto serão observadas 
todas as peças de proveniência desconhecida ou 
indeterminada que, obviamente, não permitirão 
inferências relativas ao local ou edifício a que 
estiveram associadas mas possibilitarão uma 
análise comparativa, uma integração cronológica 
e a identificação de soluções plásticas específicas.

2. Análise descritiva e integração 
cronológica

Apresentaremos as peças individualmente, por 
sítio arqueológico, precedendo a análise estilística 
e respectiva integração cronológica, uma breve 
referência à localização e características do 
sítio (Quadro 1). O percurso é feito de poente 
para nascente, culminado, portanto, no Algarve 
Oriental (Fig. 1). Como já referido, analisaremos, 
finalmente, as peças de proveniência desconhecida. 
Encontram-se neste caso sete exemplares, alguns 
depositados em museus municipais e dois nas 
reservas do Museu Nacional de Arqueologia 
(Quadro 2).

2.1. Boca do Rio

Localizado no concelho de Vila do Bispo 
trata-se de um sítio em avançado estado de 
destruição resultado do avanço marítimo. Sem 
querermos entrar em discussões de carácter 
teórico que poderão colocar em causa a 
pertinência de integrar este sítio nas designadas 
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Quadro 1
Nº NºRegisto PROVENIÊNCIA / LOCAL ORDEM OU TIPO ARQUITECTÓNICO CRONOLOGIA
1 1 Boca do Rio coríntio Séc. III
2 2 Silves coríntio Finais séc. II / Séc. III 
3 3 Retorta compósito Finais séc. II
4 4.1 Torre d’Apra coríntio Séc. III
5 4.2 Torre d’Apra corintizante (?) Séc. II
6 5.1 Faro corintizante Finais séc. II 
7 5.2 Faro corintizante Finais séc. II / III
8 5.3 Faro corintizante Séc. III 
9 5.4 Faro coríntio  Séc. IV
10 6.1 Milreu coríntio Finais séc. II / III
11 6.2 Milreu coríntio Finais séc. II / III
12 6.3 Milreu coríntio Finais séc. II / III
13 6.4 Milreu coríntio Finais séc. II / III
14 6.5 Milreu coríntio (?) Séc. II
15 6.6 Milreu coríntio Séc. III / IV
16 6.7 Milreu coríntio (?) Séc. III / IV
17 6.8 Milreu coríntio (?) Séc. III / IV
18 6.9 Milreu coríntio  Séc. III / IV
19 6.10 Milreu coríntio Finais séc. III / IV
20 6.11 Milreu coríntio Séc. III / IV
21 7 Torrejão Velho coríntio folhas lisas Finais séc. III / inic. IV
22 8.1 Quinta do Marim coríntio (?) Séc. III  (?) 
23 8.2 Quinta do Marim corintizante  Séc. III / IV 
24 9.1 Torre d’Ares toscano  Séc. I / II (?)
25 9.2 Torre d’Ares corintizante Finais séc. II 
26 10.1 Tavira (?) toscano Séc. I (?)
27 10.2 Tavira (?) coríntio de folhas lisas Séc. III / IV
28 11 Paúl (Tavira) corintizante Finais séc. II / III

1 - Boca do Rio (Vila do Bispo)
2 - Silves
3 - Retorta (Loulé)
4 - Torre d’Apra (Loulé)
5 - Ossonoba
6 - Milreu (Estói)
7 - Torrejão Velho (Olhão)
8 - Quinta do Marim (Olhão)
9 - Balsa (Tavira)
10 - Tavira
11 - Paúl (Tavira)

Fig. 1 – Mapa da região do Algarve com a sinalização dos locais (e respectiva numeração) de onde são provenientes os capitéis 
romanos que se analisam.

Quadro 2
Nº  SEM PROVENIÊNCIA: LOCAL DE DEPÓSITO ORDEM OU TIPO ARQUITECTÓNICO CRONOLOGIA
29 Museu Municipal de Lagos Dr. José Formosinho coríntio  Séc. I
30 Museu Nacional de Arqueologia dórico (?) ?
31 Museu Municipal de Faro coríntio folhas lisas Séc. III 
32 Museu Nacional de Arqueologia coríntio de folhas lisas (?) Séc. IV (?) 
33 Museu Municipal de Faro coríntio folhas lisas Séc. IV
34 Museu Municipal de Lagos Dr. José Formosinho corintizante Séc. III / IV
35 Museu Municipal de Faro corintizante Séc. IV

| Actas do 7º Encontro de Arqueologia do Algarve, pp. 155 a 189



XELB 10 | 159

Plástica decorativa do Sul da Lusitânia: a propósito dos capitéis romanos da região algarvia | Lídia Fernandes | Maria José Gonçalves

villae maritimae1, podemos apenas referir que as 
diversas intervenções arqueológicas ali realizadas 
ou a simples observação dos vestígios colocados 
a descoberto pelo tsunami de 1755 (Veiga, 
1910; Viana e Formosinho, 1953; Santos, 1971; 
Alarcão, 1988; Alves, 1997; Fabião 1997a; 
1997b; Bernardes, 2006; 2008) evidenciaram 
um conjunto de estruturas arqueológicas que se 
enquadram em diferentes tipologias. A zona mais 
fronteira ao mar colocou em relevo estruturas de 
carácter habitacional tendo associados estuques 
pintados e restos de pavimentos musivos e, a 
parte mais virada a terra, ofereceu estruturas cuja 
tipologia se integra nas designadas cetarae. A 
dimensão do conjunto remete para a existência 
de uma importante indústria de transformados 
piscícolas, tão recorrente no Algarve litoral. Os 
recursos ornamentais referidos para a parte 
habitacional integram os proprietários no seio 
das classes abastadas da região, o que não é 
de estranhar, dado que a imensa área destinada 
ao complexo fabril permite colocar esta unidade 
no topo da hierarquia das explorações de 
transformados piscícolas da região algarvia. A 
comprovar o sucesso deste complexo está a 
relativa longevidade do seu funcionamento, 
atestado entre os séculos I e V d.C. 

A peça daqui proveniente é um capitel 
coríntio – peça 1 - em muito deficiente estado 
de conservação sendo difícil observar qualquer 
pormenor decorativo. São apenas quatro 
as folhas que se observam na imma folia e, 
dada a erosão que a superfície ostenta, não é 
possível observar qualquer detalhe dos elementos 
foliáceos. A curvatura da parte superior das folhas 
e a acentuada largura destes elementos cria uma 
espécie de coroa a todo o perímetro da peça. 
Altas e estreitas folhas angulares acompanham 
os ângulos do ábaco, o qual é decorado por um 
elemento que não conserva a original decoração, 
mas correspondente à tradicional flor.

Ainda que seja difícil uma atribuição cronológica 
devido ao elevado grau de alteração da superfície 
e, por esse motivo, a possibilidade de efectuar 
qualquer análise comparativa, pensamos poder 
atribuir este exemplar ao séc. III. A acentuada 

largura das folhas e a formação da linha contínua 
na parte superior destes elementos, assim como a 
existência de apenas uma coroa de folhas, impele 
a equacionar a integração numa época onde os 
vários motivos pouco se relacionam com a sua 
original ligação ao mundo orgânico.

2.2. Silves

Apesar de, em Silves, a investigação 
arqueológica contar já com cerca de três décadas 
de trabalho sistemático ainda nos é difícil falar 
do tipo de assentamento que ali teria tido lugar 
em período romano. 

Equacionar a localização do oppidum Cilpis – 
legenda inscrita em moedas encontradas perto da 
cidade – no local onde hoje a mesma se localiza 
resulta em alguns constrangimentos. Na zona mais 
alta do actual aglomerado urbano foram, nos 
últimos anos, escavadas vastas áreas, efectuadas 
mais de 150 sondagens de diagnóstico e a 
potência estratigráfica é diminuta. O panorama 
mais comum tem sido a observação de silos ou 
fossas do período islâmico escavadas no substrato 
geológico, preenchidos com materiais da mesma 
época ou posteriores, a aflorar pouco abaixo 
da actual cota de circulação2. A terem existido 
edificações anteriores ao período islâmico, elas 
teriam sido completamente arrasadas e removidos 
os correspondentes entulhos, antes de se proceder 
a novas construções. Nas zonas mais baixas da 
cidade, compatíveis com os antigos arrabaldes, os 
vestígios islâmicos e modernos surgem de igual 
modo à superfície, encontram-se conservados a 
cotas muito mais elevadas, mas assentam, da 
mesma maneira, no substrato geológico. Também 
não se vislumbram, nos edifícios da cidade 
construídos em período islâmico ou posterior, 
materiais romanos reaproveitados, como grandes 
silhares, colunas, capitéis ou inscrições.

Durante décadas, favoreceu e reforçou a ideia 
de que sob a cidade islâmica teria havido uma 
civitas romana, a menção de Frei Vicente Salgado 
(1786:307) a uma inscrição romana proveniente 
de Silves, mas desaparecida, que aludia a um 
templo a Neptuno. Esta inscrição é, todavia, falsa 

1 Ver a propósito: Fabião, 1997a.
2 Vejam-se os relatórios das intervenções arqueológicas realizadas, sobretudo por Ramos, Pinto e Penisga, 2006 e Vieira 2007, 

2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2007e, 2007f, 2007g, 2007h.
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(Encarnação e Gonçalves: no prelo) e, ainda que 
não fosse, só por si não constituía argumento 
forte a favor da cidade romana de Cilpis aqui 
se localizar. Contudo, dali provêm algumas 
inscrições romanas (Viana, Formosinho e Ferreira, 
1957: 123-125; Santos, 1972: 96; Encarnação, 
1984: 103-104, 121-122; 2003:157)3; uma cupa 
funerária datada do século II (Gomes:2002b:95), 
inúmeras moedas com cronologias entre o século 
II4 e IV encontradas dispersas um pouco por 
toda a cidade (Santos, 1972:102-104; Gomes, 
2002b:98); um número considerável de fragmentos 
de cerâmicas de terra sigillata com cronologias 
entre o século II e o Baixo-Império. Para além de 
todos estes materiais de cronologia romana sem 
contexto arqueológico, merecem destaque dois 
capitéis romanos provenientes da zona alta da 
cidade e do interior do castelo, respectivamente, 
retratando-se aqui apenas um deles.  

Capitel coríntio – capitel 2  - composto por 
duas coroas de folhas, oito em cada uma, a 
composição da peça segue o tradicional modelo 
coríntio com as duas coroas, folhas angulares, 
caulículos decorados por sépalos, hélices e flor do 
ábaco. As folhas, com seis lóbulos de terminação 
arredondada, organizam-se em conjuntos de 
quatro folhinhas – dispostos dois a dois de 
cada lado do caule central - cada um com 
três lóbulos. Apesar da composição morfológica 
ser bastante correcta, sem que esteja ausente 
qualquer dos elementos ornamentais deste tipo 
de peças, observa-se uma rigidez decorativa e 
pouca alternância de volumes. As folhas estão 
acentuadamente aderidas ao kalathos, ocorrendo 
a mesma característica nas volutas angulares. 
As hélices centrais apresentam uma semelhança 
marcante com um exemplar coríntio de folhas lisas 
de Loures, datado dos finais do séc. II (Fernandes, 
1998: 93-106), assim como semelhanças com 
os lóbulos, sobretudo da coroa inferior, de uma 
peça de Córdova, reutilizado na Mesquita, datada 
da segunda metade do séc. II (Carlos Márquez, 
1993:83, nº 133). O aspecto compacto do nosso 
exemplar leva a considerar uma cronologia que 
aponta para os finais do séc. II ou, possivelmente, 
os inícios da seguinte centúria.

2.3. Retorta

Localizado na freguesia de Boliqueime, concelho 
de Loulé, o sítio da Retorta corresponderia a uma 
villa de grande dimensão que possuía termas e 
à qual se associava uma necrópole. Identificada 
por Estácio da Veiga no séc. XIX, veio depois a 
ser explorada pelo Padre Azevedo, de Albufeira, 
que dali recolheu algum espólio arqueológico que 
integrou no exíguo museu que então constituiu. 
Parte desse espólio encontra-se hoje no Museu 
Municipal de Albufeira, outro no Museu Nacional 
de Arqueologia. O local encontra-se próximo 
de uma via romana e de uma ponte de quatro 
arcos, à qual é atribuída igual cronologia (Santos, 
1972:134) e que atravessa a ribeira de Quarteira. 
Não recaiu até hoje sobre o local uma intervenção 
sistemática e os vestígios à superfície são quase 
inexistentes. 

O sítio da Retorta forneceu quantidade 
apreciável de materiais romanos, de onde se 
destacam diversos monumentos epigráficos 
(Martins, 1968; Santos, 1972; Encarnação, 1984; 
Carrusca, 2001; Gomes e Serra, 2004); fragmentos 
de mosaico (Santos e Kremer, 2005), cerâmicas, 
objectos metálicos (Santos, 1972) e alguns 
elementos arquitectónicos de que se evidencia um 
fragmento de frontão, um fuste, bases de coluna 
e um capitel que passamos a apresentar.

É uma das peças mais curiosas que agora 
se analisam – capitel 3. O esquematismo da 
composição e a rigidez decorativa são as razões 
para, numa primeira abordagem, se atribuir 
esta peça a uma época tardia, quando tais 
características são mais habituais. Inicialmente 
atribuível ao séc. IV (Cadete, 2008:63), a sua 
cronologia será bastante mais recuada. Em 1992, 
Gutierrez Behemerid apresenta este exemplar 
enquadrando-o no séc. II (1992:178, nº 783), 
cronologia que inteiramente subscrevemos, ainda 
que apontemos para o final da centúria. Esta peça 
apresenta enormes semelhanças com um exemplar 
de Saragoça, de idêntica cronologia (idem, nº 783), 
sendo de realçar, de igual modo, a sua similitude 
com o capitel compósito de S. Miguel de Odrinhas 
(Fernandes, 1997:vol. 2 e 3, peça nº 116), o qual, 

3 Expostas no Museu de Lagos, uma ara votiva, evidenciando culto na região à deusa Diana e duas funerárias, datadas entre a 
segunda metade do século II e a 1ª metade do século III (Encarnação, 1984:103, 104, 120,122).

4 Em camada superficial do sítio da “biblioteca” exumamos um sestércio cunhado pelo Imperador Cómodo (177-192).
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apesar de tipologicamente ser um capitel misto, 
oferece um registo de linguetas semelhante, assim 
como um rigidez compositiva e delimitação clara 
dos vários ornamenta que se aproxima muito 
ao exemplar da villa de Retorta. O exemplar de 
Odrinhas encontra-se datado dos inícios do séc. III 
ou de época um pouco anterior (Fernandes, vol. 
2: 493-496).

Composto por três registos distintos, rígida 
composição deste exemplar só se explica por 
modelos fixos tidos por modelo. A parte inferior 
da peça é decorada por oito folhas, acantizantes, 
curvadas na sua parte superior, onde se desgarram 
do kalathos. A parte superior é decorada por um 
kyma jónico de três semi-óvulos separados por 
lancetas. Entre estes dois registos observa-se um 
cordão de pérolas e astrágalos, inferior ao kyma, 
e um registo de linguetas, paralelas entre si, 
largas e ritmadas. Analisando independentemente 
estes motivos, somos tentados a pensar, pela sua 
linguagem estilística, rigidez e hieratismo, que 
são um produto de uma época tardia, mas esta 
colagem ao corpo da peça contrasta claramente 
com o óptimo trabalho técnico, pela boa definição 
dos vários elementos e pelo contraste de volumes 
acentuado que nos oferecem as volutas angulares. 

 
2.4. Torre d’Apra

Localizada na freguesia de S. Clemente, 
concelho de Loulé, trata-se de uma vasta área por 
onde se encontram dispersos materiais cerâmicos 
do período romano. O sítio foi identificado por 
Estácio da Veiga no séc. XIX que, numa casa ali 
existente, identificou numa parede uma inscrição 
votiva (cit. por Santos, 1972:155; Encarnação, 
1984:110) e quantidade apreciável de objectos 
vítreos e metálicos tendo concluído sobre a 
existência de uma necrópole nas proximidades. 
Os elementos arquitectónicos que o local veio a 
oferecer posteriormente, nomeadamente os dois 
capitéis que aqui se retratam, permitiram concluir 
sobre a existência de uma zona de habitat e inferir 
que se trataria de uma villa.  

Os capitéis, ambos coríntios, encontram-se 
actualmente no Museu Municipal de Loulé. O 
primeiro dos capitéis que analisamos – capitel 4 - 
é decorado por oito folhas corintizantes na imma 
folia. Estas folhas são largas, compostas por quatro 
lóbulos de cada lado de uma grande nervura 
central, marcada por três sulcos. Os lóbulos têm 

terminações distintas, uns romboidais e outros 
ligeiramente mais apontados. A parte superior das 
folhas, já não conservada, faria uma curva para o 
exterior afastando-se do corpo da peça. A parte 
restante das folhas é muito aderida ao kalathos.

Por entre estas folhas elevam-se outras muito 
semelhantes e, também daqui, surgem os cálices, 
largos e com terminação superior com moldura 
decorada. Daí partem as folhas das hélices e 
das volutas angulares. A superfície encontra-
se bastante erodida pelo que é difícil observar 
os pormenores destes elementos foliáceos. No 
entanto, a explanação concedida a estes elementos 
é bastante diminuta uma vez que o espaço livre 
entre a parte superior da segunda coroa e o ábaco 
é bastante pequeno. Ainda assim, as volutas das 
hélices são de razoáveis dimensões. Esta peça 
estabelece grandes semelhanças com um exemplar 
de Málaga, datado do séc. III (Gutierrez Behemerid, 
1992: nº 559; Dias Martos, 1985: 123), cronologia 
que igualmente atribuímos ao presente capitel. 
Quanto às volutas angulares e respectivas folhas 
pouco se pode dizer uma vez que os ângulos da 
peça se encontram partidos. 

O segundo exemplar – capitel 5 - encontra-
se muito mal conservado, razão pela qual não é 
possível observar a totalidade da sua decoração. 
É decorado, na imma folia, por folhas largas, 
semelhantes a palmetas, pouco relevadas e não 
se destacando do kalathos, sendo que mesmo 
a parte superior das folhas, na curva que fazem 
para o exterior, sejam muito pouco marcadas. Os 
elementos foliáceos apresentam quatro lóbulos de 
cada lado de uma nervura central demarcada por 
dois sulcos. Os lóbulos são espessos, romboidais 
e a separação entre eles é apenas feita por um 
sulco levemente marcado. Da restante peça apenas 
se conservam duas folhas angulares, um pouco 
estranhas pois pouco se percebe dos lóbulos, 
que também parecem ser em número de quatro. 
Estas folhas têm um formato oval e encerram no 
seu interior um caule alto, vertical, largo e liso, 
que conduziria à voluta angular da peça, hoje 
desaparecida. Apesar de a parte conservada ser 
reduzida, é possível, pela pequena porção de um 
elemento foliáceo e sobretudo pela particularidade 
dos seus lóbulos, classificar este exemplar como 
corintizante, com paralelos próximos em território 
actualmente nacional – Herdade do Carvalhal, Casa 
dos Bicos, peça das reservas do Museu Nacional 
de Arqueologia (Fernandes, 1997, respectivamente 
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peças nºs 97, 101 e 111; idem, 1998, nº 16; 
Fernandes, 1999: 113-135) entre outros -, em 
território Hispano (Gutierrez Behemerid, 1992: 
nº 825 e 829), assim como no restante império 
romano (Pensabene, 1973), sobretudo em peças 
datáveis do séc. II.

2.5. Ossonoba

Referida em diversos autores da Antiguidade 
Clássica (cit. por Gamito, 1997:344; Mantas, 1997: 
286; Bernardes, 2006a:12), a cidade romana de 
Ossonoba foi durante largas décadas relacionada 
com as ruínas de Milreu. Até mesmo Estácio 
da Veiga, quando a escavou em 1877, julgou 
tratar-se de Ossonoba, o mesmo sucedendo 
com diversos outros investigadores até meados 
do século XX. Só nos anos 50 daquela centúria 
Abel Viana percebe o equívoco, ao colocar a 
descoberto o podium do templo do fórum, 
parcialmente escavado sob a actual Sé-Catedral.

Aglomerado urbano de fundação pré-romana, 
conhece a presença romana desde o séc. II a.C. 
(Mantas, 1997:296), cunha moeda a partir do 
séc. I a.C. (Faria, 1997:368; Bernardes, 2006a:12) 
sendo uma das duas capitais de civitas existentes na 
actual região do Algarve (Mantas, 1997: 287; 296). 
De facto, os materiais cerâmicos identificados em 
intervenção arqueológica realizada sob o edifício 
do actual Museu Municipal (Paulo e Beja, 2002; 
2003) comprovam que esta zona corresponde ao 
núcleo inicial de ocupação romana, dali sendo 
provenientes cerâmicas com cronologias em 
torno ao séc. II a.C. (Viegas, 2008b:222). Outros 
estudos com enfoque em cerâmicas finas (Viegas, 
2008a:200), nomeadamente aquelas que foram 
exumadas no ano de 1976 das Ruas Infante D. 
Henrique e Ventura Coelho, em área da cidade 
mais meridional e um pouco afastada da primeira, 
mostraram cerâmicas romanas apenas a partir do 
século I a.C. o que permite inferir sobre a rapidez 
da expansão da cidade num lapso de tempo 
relativamente reduzido.

Responsável por este crescimento terá sido 
a profundidade da exploração dos recursos 
marinhos disponíveis, a intensificação das já 
antigas relações comerciais com o mediterrâneo 
e a fertilidade da campina onde a região se 
insere, atestada pela existência de inúmeras villae, 
que se encarregavam da exploração dos recursos 
agrícolas e pecuários.

Embora as intervenções arqueológicas 
realizadas na cidade não sejam abundantes, os 
dados retirados das que tiveram lugar, permitem 
ter uma noção bastante clara de como a cidade 
romana se organizou e da dimensão que deteria. 
É conhecida a localização do fórum (Mantas, 
1997:296: Bernardes, 2006:14) e encontram-se 
identificados os eixos viários que vertebravam a 
cidade (Mantas, 1997: 297; Gamito; 1997:347). 
Uma área destinada à transformação dos recursos 
marinhos situar-se-ia na zona mais noroeste 
da cidade e aí foi identificado o importante 
mosaico dedicado a Oceano (Lancha, 2008) que 
se encontraria em edifício que corresponderia 
à sede de uma corporação profissional ligada a 
actividades marítimas (Mantas, 1997: 299). Os 
espaços reservados aos mortos foram também 
reconhecidos, localizando-se o principal entre 
o Largo das Mouras Velhas e o Teatro Lethes 
e, outros, nas Hortas do Fumeiro e do Ferragial 
(Bernardes, 2005:26,27; Teichner et alli, 2007). A 
epigrafia proveniente de Ossonoba é relativamente 
abundante dando-nos importante informação 
sobre pessoas comuns e personalidades da vida 
pública que a habitaram (Encarnação, 1984; 2005) 
durante cerca de sete séculos.  

Enquanto municipium e civitate (Alarcão, 
1988:209) Ossonoba seria detentora de edifícios 
públicos de envergadura que nos deixaram 
importantes vestígios, nomeadamente alguns 
elementos arquitectónicos representativos, de 
entre os quais se destacam os capitéis que aqui 
se apresentam.

São quatro os capitéis que, em exposição no 
Museu Municipal de Faro, possuem a indicação 
de serem provenientes do centro histórico de Faro. 
Três são corintizantes – peças 6, 7  e 8  - e, outro, 
integra-se na ordem coríntia.

As peças corintizantes têm algumas semelhanças 
entre si. Todas oferecem um corpo maciço, 
troncocónico, onde os motivos vegetalistas aderem, 
sem que se crie qualquer efeito volumétrico. A 
imma folia tem oito folhas e as folhas assemelham-
se a palmetas aderidas ao kalathos, somente 
evidenciando uma ligeira curvatura para o exterior 
na parte superior. Em todos eles, tanto as folhas 
angulares como as que decoram as faces livres 
do kalathos, assumem decorativamente uma 
grande importância. Estas folhas são grandes 
palmetas ladeadas por duas hastes vegetalistas 
verticais, que terminam superiormente em rosetas 
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de quatro pétalas com botão central relevado. 
As folhas angulares arrancam da parte superior 
das folhas da coroa inferior e apresentam lóbulos 
carnudos que se dispõem de cada lado de uma 
nervura central marcada. Na peça 7 estas palmetas 
apresentam um acentuado esquematismo devido 
à repetição sucessiva das linhas de lóbulos que se 
apresentam justapostas, criando um padrão linear. 
Por entre estas folhas, elevam-se dois caules, um 
de cada lado, que finalizam em roseta. Apesar 
do aspecto hirto que estes elementos decorativos 
possuem, observa-se uma alternância de planos o 
que se traduz num maior movimento e volumetria. 
As opções ornamentais foram bem estudadas e 
os modelos adoptados serão produto de ateliers 
estrangeiros. Datamos este exemplar de finais do 
séc. II ou inícios do séc. III. 

Quanto à peça 6, o facto de a superfície se 
encontrar muito erodida impede uma observação 
mais cuidada. Apresenta folhas angulares normais, 
semelhantes às palmetas mais tradicionais e 
as folhas das faces são bem desenhadas, com 
bastantes pormenores lobulares. Enquadramos 
esta peça no séc. II. O ábaco nestas peças já não 
se conserva, apresentando-se a sua parte superior 
muito erodida. 

O capitel 8 oferece um aspecto mais 
esquemático e uma maior rigidez, ao invés do que 
observamos nos outros dois exemplares, o que faz 
com que o integremos já no séc. III.

Por fim, o capitel 9 insere-se na ordem coríntia. 
Possui duas coroas de folhas sobrepostas, sendo 
que a parte inferior da peça se encontra em muito 
mau estado, não se conservando a decoração de 
qualquer das folhas da coroa inferior. São bastante 
pequenas em altura e despegam-se do corpo 
da peça na sua parte superior adoptando uma 
posição quase oblíqua. As folhas da summa folia 
parecem articular-se em dois ou três conjuntos de 
folhinhas de três lóbulos que se dispõem de cada 
lado da nervura central, relevada e lisa. Por entre 
as folhas desta coroa arrancam cálices, decorados 
por sépalos, de onde saem as volutas angulares 
e, em sentido inverso, as hélices de terminação 
espiraliforme. Ambos os elementos, hélices e 
volutas angulares, encontram-se tratados como 
folhas. Neste registo superior é onde melhor se 
conserva a decoração foliácea observando-se 
pequenas sombras na separação entre os lóbulos 
de morfologia triangular. A parte mais curiosa desta 
peça é a da flor do ábaco. Neste exemplar, em 

vez da tradicional flor, observamos um elemento 
de dimensões acentuadas, muito desgarrado 
do ábaco e com uma ligeira inclinação para a 
base, que ostenta uma decoração rebuscada. É 
composto por três registos decorativos: o superior 
apresenta uma palmeta com três lóbulos de cada 
lado de uma nervura que estreita no centro mas 
que alarga na parte inferior e superior da palmeta; 
na base da palmeta situa-se uma moldura 
decorada com um kyma jónico composto por um 
semi-óvulo apontado, ladeado por duas pontas de 
flecha; entre estes motivos posicionam-se quatro 
pequeninas molduras verticais. Por fim, sob esta 
moldura, situa-se uma outra decorada com pérolas 
e astrágalos – as primeiras de morfologia quase 
circular e os segundos com aspecto bastante 
esquemático de formato rectangular. Esta 
composição atinge uma altura de 14,5cm o que 
representa um volume acentuado no conjunto da 
peça. O que aqui se torna mais evidente é a total 
desproporção dos registos decorativos, onde o 
ábaco assume um volume enorme no conjunto 
do exemplar, assim como a acentuada volumetria 
e contrastes de claro/escuro em toda a decoração. 
Estes aspectos obrigam a atribuir este capitel 
coríntio à quarta centúria, época em que a perda 
de proporção das partes constituintes do capitel, 
assume um discurso autónomo de atelier para 
atelier e quando se observa uma maior liberdade 
decorativa e uma procura de contrastes de volume 
com evidentes efeitos cenográficos. 

2.6. Milreu

Trata-se de uma grande villa aulica do território 
de Ossonoba, muito provavelmente, pertença de 
personagem de destaque na vida económica e 
político-administrativa daquela cidade vizinha. 

Em 1877 Estácio da Veiga desenvolveu ali 
importante campanha de escavações, tendo, na 
mesma linha de eruditos anteriores, confundido 
o local com a própria cidade de Ossonoba. 
O eminente investigador algarvio colocou a 
descoberto parte significativa da pars rustica da 
villa, que conserva também a sua pars urbana, 
termas, dois mausoléus - um deles sob templo - 
e ainda um outro templo dedicado a divindades 
aquáticas (Alarcão, 1988:207). Desfeito o mito 
em meados do séc. XX, quando parte do templo 
associado ao fórum da verdadeira cidade de 
Ossonoba foi colocado a descoberto, vários foram 
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os investigadores que se interessaram por Milreu: 
Mário Lyster Franco (1941) e, pouco depois, 
Theodor Hauschild, que lhe dedicou a sua tese 
de doutoramento e que, àquela villa romana tem 
voltado para ir acrescentando conhecimento ao 
muito que sobre ela já se sabe.

Em 1972 Maria Luisa dos Santos faz uma 
boa síntese sobre os trabalhos desenvolvidos até 
aí (Santos, 1972: 179-236) mas, desde então, 
outras intervenções foram tendo lugar (Teichner, 
2003), bem como outros estudos, alguns recaindo 
sobre materiais dali provenientes ou colocados a 
descoberto, como a epigrafia (Encarnação, 1984); 
os mosaicos (Oliveira e Viegas, 2005; Lancha, 
2008); os templos (Graen, 2005a), a arquitectura 
(Teichner, 2006), etc. Milreu continua a ser um 
foque de interesse para estudiosos das mais variadas 
áreas da arqueologia, tenho conhecido desde os 
anos 80 do séc. XX um novo folgo na procura de 
respostas a várias questões que se vão colocando, 
nomeadamente no concernente à organização 
e relações de reciprocidade no território onde 
se insere (Bernardes, 2006a). A Milreu continua 
ligado Theodor Hauschild com estudos de síntese 
ou novas tentativas de interpretação de dados 
antigos (Hauschild, 1997; 2007).

Deixamos também aqui o nosso contributo 
para o estudo de uma das mais emblemáticas villas 
romanas do nosso país - com fundação no séc. I e 
continuidade de ocupação durante todo o período 
de dominação romana – efectuando uma análise 
dos capitéis dali provenientes.

Este é o local de onde provém o maior número 
de peças. Com efeito, temos conhecimento de dez 
exemplares (peças números 10 a 19) provenientes 
desta importante villa romana, os quais se 
distribuem por várias épocas. As peças, algumas 
correspondendo a pequenos fragmentos, podem 
agrupar-se em conjuntos que analisaremos de 
seguida.

Um primeiro grupo é composto por quatro 
fragmentos de capitéis coríntios de pilastra. Estas 
peças – capitéis 10-13 - são simples capeamentos, 
de exclusiva função decorativa o que é evidente 
pela sua diminuta espessura, que chega a atingir 
pouco mais de 3cm. Estas peças encontram-se 
depositadas no Museu Nacional de Arqueologia 
e desconhece-se o local a que, na villa de Milreu, 
terão pertencido. Pela grande similitude, pensamos 
tratar-se de uma única encomenda, feita a um 
único atelier de bastante qualidade e, pela 

iconografia representada, pensamos ser pertinente 
a hipótese de se integrarem numa remodelação da 
villa com a criação de um espaço de lazer, uma 
vez que uma das peças apresenta, substituindo 
a flor de ábaco, uma curiosa máscara teatral. A 
introdução deste motivo certamente obedeceu a 
um pedido específico que pode ser relacionado 
com a vocação do espaço a que esta peças se 
destinavam.

A peça 10 é a única que está completa. 
Observam-se duas folhas grandes que correspondem 
à coroa inferior e, entre elas e de ambos os lados 
do capitel, três folhas elevam-se acentuadamente, 
de caule totalmente vertical, funcionando como 
folhas angulares. Estas articulam-se em conjuntos 
de duas folhinhas, dispostas de cada lado do 
caule, cada uma com quatro lóbulos. O trépano é 
empregue também como decoração, já que diversos 
pontos profundos se dispõem intencionalmente 
pela decoração, como acontece nos sépalos dos 
caulículos das peças 11, 12 e 13. Curiosamente, 
no exemplar 10 os pontos de trépano situam-
se precisamente a meio da peça, em número de 
quatro, dispostos numa mesma linha horizontal 
onde coincide a união entre o último lóbulo da 
folhinha inferior e o primeiro da folhinha seguinte 
nos elementos foliáceos da segunda coroa. O 
trabalho evidenciado é bastante correcto e os 
ornamenta bem delineados mas a horizontalidade 
de alguns motivos – o prolongamento das folhas 
que saem dos caulículos para os ângulos do ábaco 
– indicam uma descaracterização do tradicional 
e correcto posicionamento destes elementos. 
Por estas razões, pensamos que, se numa 
primeira observação integraríamos no séc. I, mais 
atentamente as consideramos como um produto 
dos finais do séc. II, ou de época ligeiramente mais 
tardia, pese embora se trate de obra de elevada 
qualidade. 

A seguinte peça que analisaremos, capitel 14, é 
também um elemento de pilastra, um capeamento, 
cujo limite esquerdo está cortado de forma recta, 
indicando uma finalização completa. É decorado 
por duas coroas de folhas e os elementos foliáceos 
articulam-se em três folhinhas de cada lado de uma 
nervura central. Cada folhinha é composta por 
três lóbulos, sendo que o superior de cada grupo 
se sobrepõe ao inferior do grupo seguinte. Esta 
decoração origina pontos de trépano em forma 
de gota alongada, ou triangular, na união dos 
lóbulos. As folhas da summa folia, conservando-
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se apenas uma completa, são idênticas às 
anteriores. Os lóbulos são melhor demarcados e 
a sua terminação é mais arredondada. As folhas 
são aderidas ao kalathos, desgarrando-se na sua 
terminação superior por curvatura acentuada. A 
ladear a folha central elevam-se, a partir das folhas 
da primeira coroa, grossos cálices, decorados por 
traços verticais, que terminam numa pequena 
coroa decorada por traços oblíquos. Os cálices 
são verticais e deles saem as folhas das hélices 
– que se dirigem para o eixo superior da peça - 
e as folhas que suportam as volutas angulares. 
Um caule vertical, de formato triangular, marca o 
centro da composição e suporta a flor do ábaco, 
não conservado. O ábaco é decorado por dois 
registos: o superior com pequenos traços oblíquos 
e o inferior com pequenas pérolas de traçado 
deficiente. A composição desta peça não é 
simétrica. Os elementos desenvolvem-se totalmente 
na parte direita e encontram-se truncados no lado 
esquerdo. A interpretação oferecida na actual 
exposição (Museu Municipal de Faro) é de que 
este elemento faria parte de um friso composto 
por outras peças que prolongariam a decoração 
que agora se descreve. Desconhecemos frisos 
decorados deste modo e pensamos que esta peça 
se destinaria antes a um dos ângulos do edifício 
ou do compartimento, decorando as pilastras 
de ângulo. Capitéis de pilastra são relativamente 
comuns na decoração romana e, no Museu de 
Évora, por exemplo, encontramos dois capitéis 
compósitos, também de pilastra, que deveriam ter 
a mesma função (Fernandes, 1997: vols. II e III, 
nºs 113 e 114). 

Se compararmos esta peça com o conjunto 
anteriormente analisado, vemos algumas seme-
lhanças evidentes na composição, no entanto, o 
trabalho evidenciado nesta última peça é mais 
delicado, mais proporcionado e volumetricamente 
mais bem conseguido. As folhas destacam-se do 
kalathos criando profundidade, os elementos são, 
organicamente melhor conseguidos, como é bem 
evidente nos caulículos e respectiva decoração, as 
folhas angulares elevam-se de forma oblíqua e não 
horizontal e os efeitos de claro/escuro são evidentes 
ainda que denotem uma clara contenção. Em 

nossa opinião encontramo-nos perante o modelo 
que originou, algum tempo depois, uma nova 
encomenda representada pelas peças de 10 a 13. 
Cronologicamente, enquadramos este exemplar na 
segunda centúria.

Um capitel coríntio de coluna, completo e 
igualmente proveniente de Milreu, encontra-
se depositado no Museu Municipal de Lagos – 
capitel 15. É decorado por duas coroas de folhas 
coríntias. As folhas articulam-se em dois conjuntos 
de folhinhas, cada um com três lóbulos, carnudos, 
por vezes com digitação central e terminação 
arredondada. Na parte superior - onde se observam 
pontos de trépano bem marcados e em forma de 
gota - a folha curva para o exterior desgarrando-
se do corpo da peça. Pequeninos cálices surgem 
por entre as folhas da segunda coroa, semelhante 
à anterior. Destes elementos saem as hélices e as 
volutas das folhas angulares, estas últimas em 
posição acentuadamente oblíqua. Também aqui os 
lóbulos são carnudos e as folhinhas organizam-
se em dois conjuntos, cada um com três lóbulos. 
As volutas apenas se observam no enrolamento 
espiraliforme final. Na união das volutas angulares, 
existem profundos sulcos, criando acentuados 
efeitos de claro/escuro. O ábaco é estreito e 
decorado por uma pequena flor que se posiciona 
quase na horizontal5. 

Os efeitos de claro/escuro e os grandes 
contrastes de volume, criando efeitos visuais 
contrastantes, são as principais características que 
se podem evidenciar nesta peça. A obliquidade 
das folhas angulares e das folhas que partem das 
hélices, aliado ao aspecto sui generis dos lóbulos 
carnudos, os quais traduzem uma característica 
diferenciadora, são os principais aspectos que 
permitem atribuir a este exemplar uma cronologia 
em torno aos finais do séc. III ou ao séc. IV. Este 
exemplar havia sido analisado por T. Hauschild 
aquando do estudo que elaborou sobre o 
que o investigador classifica como “edifício de 
culto”, datando-o da primeira metade do séc. IV 
e afirmando que “O presente tipo de capitel é 
um caso particular nesta província. (…) Não se 
conhecem peças comparáveis na Península Ibérica” 
(1984-1988:145).

5 Na parte superior do ábaco existe uma concavidade para encaixe com o elemento superior do edifício (profundidade: 4 cm; 
largura: 5,5 cm). Actualmente a peça apresenta um colarinho na sua base, com uma moldura redonda ainda que, originalmente, a 
peça não a tivesse.
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De idêntica cronologia são os três fragmentos 
seguintes (peças 16, 17 e 18), todos em exposição 
no Museu Municipal de Faro e que, pela morfologia 
dos lóbulos das folhas, podemos relacionar com a 
peça que acabamos de analisar. Os fragmentos 
são de diminuta dimensão – na peça 16 apenas 
se conserva uma folha, no fragmento 17 é visível 
parte de duas folhas da imma folia e um colarinho 
junto à base, liso e com uma altura de 2cm, por 
fim, no fragmento 18 apenas se conserva uma 
única folha ainda que partida na sua parte superior. 
O único indício que nos dá alguma informação é 
a característica identificadora dos lóbulos, muito 
carnudos e destacados do corpo da peça, tal como 
observámos no capitel 15, o que permite datar 
estes fragmentos, ainda que com dúvidas, dado 
o estado fragmentário em que se encontram, do 
mesmo período.

Por fim, encontra-se também no Museu 
Municipal de Faro, um outro capitel - capitel 19 
-, de pilastra, mas bastante distinto das peças nºs 
10 a 13. Apesar de não se encontrar completa, 
esta peça ilustra-nos uma solução de capitel de 
adossamento que, pela forma como se encontra 
talhado, leva a concluir que apenas metade do 
capitel se encontraria isento em relação ao edifício. 
Desta peça conserva-se uma folha completa da 
imma folia e mais outra incompleta. A folha 
possui seis lóbulos de cada lado de um caule 
central que alarga na sua parte superior de 
forma a curvar-se para o exterior. Os lóbulos, de 
terminação ligeiramente alongada, organizam-se 
em conjuntos de três, formando duas pequenas 
folhinhas de cada lado. Outras folhas idênticas 
constituiriam a segunda coroa, da qual apenas se 
conserva uma. Da restante decoração apenas se 
conserva um caulículo, estreito, quase vertical, que 
se eleva por entre as folhas da summa folia. Deste 
caulículo sai uma haste que apresenta conjuntos 
de três lóbulos organizados em folhinhas, também 
de terminação pouco alongada e semelhantes aos 
lóbulos que vemos nas folhas. Esta haste foliácea 
suporta uma pequena voluta em fita que deverá 
substitur a original voluta angular mas que aqui, 
sem os respectivos ângulos da peça dada a sua 
morfologia inusual, se apresenta com dimensões 
bastante mais reduzidas.

Mais uma vez, é o curioso pormenor da 
morfologia dos lóbulos, que leva a propor idêntica 
cronologia à das peças anteriormente analisadas, 
ou seja, entre o séc. III e o IV.

Um outro capitel é apresentado por 
Theodor Hauschild no trabalho supra referido 
– capitel 20 (1984-1988:144). Trata-se de 
um fragmento, estilisticamente semelhante 
ao capitel que se encontra em Lagos – peça 
15 – mas morfologicamente distinto pois é de 
adossamento. Esta peça é interpretada pelo autor 
como integrando a decoração original do edifício 
de culto, sendo “… provável que este capitel de 
meia-coluna tenha sido executado para o edifício 
e que não se trate de um elemento mais antigo 
reutilizado”. Indica a mesma cronologia do capitel 
coríntio acima referido, que se encontra no Museu 
de Lagos (idem: 145). 

2.7. Torrejão Velho

Local situado na freguesia de Pechão, concelho 
de Olhão, é identificado por Estácio da Veiga 
em 1877, altura em que coloca a descoberto 
estruturas arqueológicas que interpreta como um 
balneário que regista em planta (cit. por Santos, 
1972: 244). Do local terá sido levantado fragmento 
de mosaico e recolhidos outros materiais de uso 
quotidiano (idem: 245).

Apesar do local não ter voltado a ser 
intervencionado desde Estácio da Veiga, há notícia 
de que ainda são visíveis materiais romanos à 
superfície, sendo provável que se tratasse de uma 
villa com termas.

Conhecemos apenas uma peça proveniente 
deste local – peça 21. Trata-se de um capitel 
de folhas lisas, com oito folhas na imma folia e 
quatro folhas angulares. As folhas inferiores têm 
a particularidade de não arrancarem da base 
mas a 6cm desta, o que confere um aspecto 
demasiado linear e rígido, sublinhado pela linha 
de contorno da parte superior das folhas, tão 
definida que parece criar uma coroa. O principal 
traço desta peça é a rigidez, o que não afasta 
alguma qualidade e cuidado no correcto traçado 
dos elementos ornamentais. A parte superior 
destas folhas desgarra-se do kalathos criando uma 
curvatura acentuada para o exterior. A segunda 
coroa de folhas é composta por quatro elementos 
foliáceos que, partindo da parte superior das 
folhas se dirige para os ângulos da peça. Estas 
folhas são acentuadamente largas e finalizam, na 
parte inferior do ábaco, em fita espiraliforme bem 
marcada. As volutas são grandes e de traço bem 
delineado. O ábaco é pouco alto e detém um 
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círculo liso a decorar cada uma das suas faces. 
Por baixo deste elemento uma moldura demarca o 
início do kalathos.

Esta tipologia de peças tem paralelos bem 
próximos em território Hispano, como acontece 
em peças de Menorca, ou de Valladolid, ambas 
do séc. IV (Gutierrez Behemerid, 1992: 161, nº 
723; 158, nº 697, respectivamente), mas cuja 
origem morfológica e decorativa tem as suas 
raízes em peças do centro do império, como seja 
o caso de alguns exemplares de Óstia datados de 
entre os finais do séc. III e a seguinte centúria 
(Pensabene, 1973: nºs 489-497). Há, contudo, 
um pormenor que oferece uma morfologia tão 
típica que certamente haverá que pensar na 
utilização de iguais cartões. Trata-se da flor do 
ábaco que, nesta peça de Torrejão Velho, adopta 
a morfologia de um círculo liso, bem destacado. 
Encontramos este pormenor em capitéis das 
Termas de Mitra, datados de entre os finais do 
séc. II e os inícios do séc. III (idem, nº 419) 
dos quais tomam referência as peças de Óstia, 
que acima referimos. Pelo facto deste exemplar 
apresentar apenas uma coroa de folhas, ainda 
que as volutas apresentem um enrolamento 
espiraliforme, datamos esta peças dos finais do 
séc. III ou inícios do séc. IV.

2.8. Quinta do Marim

Situa-se na freguesia de Quelfes, concelho 
de Olhão e terá sido identificada por Estácio 
da Veiga em 1877, que a escavou objectivando 
confirmar se se trataria da Statio Sacra, referida 
pelo anónimo de Ravena, que a situava na via 
que ligava Ossonoba a Balsa.

Dos trabalhos de Estácio da Veiga ficou-nos um 
levantamento das estruturas exumadas e materiais 
arqueológicos que se guardam no Museu Nacional 
de Arqueologia e no Museu de Olhão. Destes 
trabalhos dá-nos conta Maria Luísa dos Santos 
(1972: 249 e ss) que se refere a um número 
significativo de inscrições funerárias (idem; 249-
260; Encarnação, 1984; 1991), provenientes de 
uma necrópole; um templo (idem:262) e termas 
(idem:264) que se encontrariam associadas a uma 
villa de grande dimensão.

Em 1894 Santos Rocha efectua também alguns 
trabalhos na Quinta do Marim, incidentes sobre 
a área de necrópole e, em 1966, é a própria 
Maria Luísa dos Santos que ali efectua algumas 
sondagens que colocaram a descoberto alguns 
dos alicerces mostrados na planta de seu bisavô 
(Santos, 1972:265).

Após algumas décadas, durante as quais 
os vestígios se foram tornando invisíveis, uma 
equipa de arqueólogos da Universidade de Jena 
(Alemanha), liderada por Dennis Graen, realizou 
várias campanhas de escavação e de prospecções 
geofísicas (entre 2002-2004) das quais resultou a 
confirmação de algumas realidades evidenciadas 
pelos arqueólogos do século XIX mas novas 
interpretações quanto à funcionalidade de algumas 
estruturas. A vasta área terá sido ocupada por uma 
villa de dimensão assinalável que, para além da 
exploração da terra, se terá dedicado à exploração 
dos recursos marinhos6. As estruturas interpretadas 
como templo pertencerão a um mausoléu que 
se destinaria à família detentora da villa (Graen, 
2005; 2005a: 74; 2007: 277; 2008:228). O 
espaço organizado como villa entre os séculos I e 
V d. C. (Graen, 2008:224), terá tido continuidade 
de ocupação durante a Antiguidade Tardia altura 
em que uma provável basílica funerária terá sido 
erguida na zona norte do sítio (ibidem).

Proveniente das várias intervenções arqueo-
lógicas que se referiram formou-se um conjunto 
significativo de materiais. Do local foi retirada 
uma das mais expressivas colecções de inscrições 
funerárias. Às dezassete identificadas por Veiga 
juntam-se mais duas resultantes das últimas 
intervenções (idem:236). Para além dos muitos 
fragmentos de utensílios do quotidiano, as 
esculturas são em número significativo, bem 
como os materiais construtivos, destacando-se 
fragmentos de pintura mural, fragmentos de 
mosaico e alguns elementos arquitectónicos, de 
onde se destacam capitéis.

São duas peças as que temos conhecimento 
provirem deste local. Uma delas é um pequeno 
fragmento - peça 22 - publicado por Dennis 
Graen (2005: 257-278, fig. 7). Esta peça foi 
encontrada em intervenção arqueológica realizada 
por aquele investigador no edifício  identificado 

6 A cerca de 800m terão sido identificados tanques de salga (ver Soares et alli, 1992).
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como templo, e que o autor interpreta como 
monumento sepulcral7. Quanto ao fragmento de 
capitel ele é interpretado como pertencendo a 
um capitel coríntio, o que lhe permite afirmar 
que o edifício classificado como mausoléu 1 
seria rodeado por peristasis (idem: 263).

A hipótese de se tratar de um capitel coríntio, 
ainda que válida, não pode ser tomada como 
certa, na medida em que apenas se conserva uma 
folha incompleta, da qual somente é perceptível 
o caule central, representado por dois sulcos, e 
o início do arranque dos lóbulos. Quatro pontos 
de trépano, sem tratamento, devem pontuar o 
local de união dos conjuntos de folhinhas. Do 
pouco que é possível observar apenas podemos 
dizer que o fragmento pertencerá ou a um capitel 
coríntio ou corintizante. Quanto à cronologia, o 
tipo de caule central, estilizado, largo e vertical, 
cujos sulcos simultaneamente definem os lóbulos 
laterais, indicam uma cronologia tardia do séc. 
III ou séc. IV. Afirmar que este fragmento leva 
a inferir sobre a existência de uma colunata 
que rodearia o mausoléu, sobretudo quando foi 
encontrado em contexto do séc. XIX (ibidem), 
parece muito arriscado.

O segundo exemplar, capitel 23, foi publicado 
por Maria Luísa Affonso dos Santos (1972:278, 
fig. nº 308). Uma outra reprodução foi-nos 
facultada por Luís Fraga da Silva a quem 
agradecemos. Esta peça pode ser considerada 
como um capitel de folhas lisas ou como capitel 
corintizante, sendo que o traço mais marcante 
é a ausência da ornamentação detalhada dos 
elementos vegetalistas que o decoram. A existência 
de um motivo vegetalista – motivo liriforme - a 
ornamentar as faces livres do kalathos leva a 
que se possa classificar também como capitel 
corintizante. Este motivo liriforme é apenas 
esboçado e de morfologia muito esquemática 
e traduz-se numa simples haste vegetalista que 
arranca por entre as palmetas que decoram 
a parte inferior do capitel, a qual se bifurca 
simetricamente junto ao ábaco, enrolando-se e 
integrando, em cada um dos lados, uma roseta 
quadripétala8. 

Do ábaco não se mantiveram os limites 
angulares nem a tradicional flor que decora a parte 
central, subsistindo um pequeno filete superior e 
um colarinho liso que estabelece a separação em 
relação ao kalathos. 

Trata-se claramente de uma peça tardia, 
sem que esteja presente qualquer intenção de 
reprodução do mundo orgânico. A proporção da 
peça, com o seu enorme ábaco e pouca elevação 
do corpo da peça, as folhas aderidas ao kalathos 
e a não ornamentação dos vários elementos 
decorativos, são factores que nos levam a atribuir 
a este exemplar uma cronologia em torno ao 
séc. III ainda que com grandes reservas devido à 
pequena dimensão do fragmento.

2.9. Balsa

Identificada em 1866 por Estácio da Veiga 
(Veiga, 1866), a área que abrange hoje Torre 
d’Aires, Antas e Arroio na freguesia da Luz, 
concelho de Tavira, teria configurado em período 
romano uma das duas civitas conhecidas no 
território correspondente ao actual Algarve 
(Mantas, 1997:287).

Embora não aflorem hoje quaisquer vestígios 
à superfície, resultado da exploração da terra 
mas sobretudo da urbanização daquela área, no 
passado foram identificados vestígios arqueológicos 
significativos. Dali provêm moedas com a legenda 
Balsa, cunhadas no séc. I a.C. (Faria, 1997:362), 
correspondendo, muito provavelmente, ao início 
da ocupação romana do local (Nolen, 1997: 328; 
Mantas, 2003:86; Silva, 2007:21). São diversas as 
inscrições romanas (Encarnação, 1984:123-154; 
2003:95-104), uma das quais nos dá a conhecer a 
existência de um circo. Os objectos do quotidiano 
das gentes de Balsa revelam a manutenção de 
um comércio sistemático com outras regiões 
destacando-se um importante conjunto de 
cerâmica de terra sigillata (Viegas, 2006).

Cidade litoral de dimensão considerável viveria 
essencialmente da agricultura, da exploração 
dos recursos marinhos e da actividade comercial 
veiculada pelo seu porto. Terá pervivido pelo menos 

7 Concretamente como mausoléu, estabelecendo paralelos com os edifícios de idêntica planta das villae de Milreu e de S. Cucufate 
(Graen, 2005: 257-278).

8 As duas rosetas são distintas entre si, estando uma mais completa que a outra, observando-se as pétalas individualizadas e um 
botão central relevado. A outra roseta, ao invés, parece possuir apenas um círculo onde breves traços parecem sugerir um pequeno 
botão central.
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até ao século VI (Nolen, idem:332) e conhecido 
a sua maior relevância urbanística em torno ao 
século II (Silva, ibidem).

De entre os elementos arquitectónicos 
identificados destacam-se pelo menos dois capitéis 
que aqui se apresentam. 

Sobre o primeiro – capitel 23 - apenas dele 
temos conhecimento através da fotografia 
publicada por Luís Fraga da Silva (2007:57). Torna-
se difícil a análise de qualquer exemplar por simples 
observação indirecta, pelo que os comentários que 
tecemos terão que ser relativizados. A tratar-se de 
um exemplar romano – interpretação para a qual 
temos algumas dúvidas – estamos perante um 
capitel de adossamento, pois se observa, no tardoz 
da face principal que se visualiza, o que parece 
ser uma pilastra que integraria o pano de parede 
do edifício. Existe um ábaco que se sobrepõe a 
um equino em forma de toro que não ultrapassa, 
em termos de diâmetro, o alinhamento vertical 
do ábaco. Por baixo do equino segue-se uma 
moldura côncava, em forma de escapo directo, 
de curvatura bastante acentuada, que constitui 
o hypotrachelium. Por baixo deste elemento, um 
sumoscapo alto e recto, faria parte integrante do 
próprio fuste.

O facto dos vários elementos constituintes 
serem de dimensões muito reduzidas, obriga a um 
afastamento das primeiras tentativas de reproduzir, 
em território hispano e sobretudo Lusitano, este 
tipo de ordem, usada durante muito tempo, em 
território itálico9. Se compararmos com exemplares 
da região centro/norte da Lusitânia, encontramos 
peças com volume mais expressivo, concedendo 
maior desenvolvimento às partes constituintes. 
Ainda que com bastantes reservas, proporíamos 
uma cronologia em torno ao séc. II.

O segundo capitel – peça 24 – é corintizante 
e encontra-se em exposição no Museu Paroquial 
de Moncarapacho. A erosão da superfície da peça 
impede uma correcta visualização dos pormenores 
decorativos, mas é possível ver que é decorado por 
oito folhas corintizantes na imma folia. Estas folhas 

parecem possuir dois conjuntos de folhinhas, 
compostas por dois ou três lóbulos que se dispõem 
de cada lado de uma nervura central demarcada 
por sulcos laterais. Os lóbulos seriam apontados, 
ligeiramente sobrepostos e conservam-se dois 
pontos de trépano em forma de gota alongada 
que marcariam a separação entre o primeiro e o 
segundo conjunto de lóbulos. A parte superior 
das folhas encontra-se partida ainda que devesse 
possuir uma curvatura para o exterior. As quatro 
folhas angulares que arrancam sobre as folhas 
inferiores elevam-se quase verticalmente até aos 
ângulos do ábaco, não se destacando do corpo 
da peça. As faces livres do kalathos são decoradas 
por duas hastes vegetalistas que se elevam a partir 
de cada lado das folhas centrais da imma folia e 
se unem na parte superior, divergindo novamente 
e enrolando-se, confinando no seu interior uma 
roseta quadripétala com botão central relevado. 
É ainda possível observar o caule da flor de 
ábaco que atravessa o motivo lirifome pelo seu 
eixo, dirigindo-se à flor do ábaco do qual não se 
conserva a decoração.

Apesar do estado de conservação deficiente 
e da pequena dimensão do exemplar, estão 
presentes todos os elementos decorativos que, 
tradicionalmente, um capitel corintizante deveria 
possuir. As folhas acantizantes, o pormenor dos 
ornamenta e a delicadeza que ainda é possível 
vislumbrar no talhe dos vários detalhes impele 
a considerar uma cronologia recuada para este 
capitel corintizante. Apesar deste tipo de capitel 
não ter sido analisado por Vitrúvio, como teremos 
oportunidade de comentar, o motivo liriforme, 
no qual se integra a decoração que as faces do 
kalathos apresentam, é o mais comum. Este preciso 
motivo liriforme com duas hastes que se unem 
numa pequena cartela, é um motivo bastante 
habitual, com paralelos em exemplares de quase 
todo o Império Romano uma vez que se trata 
de um léxico bastante padronizado10. Os inúmeros 
paralelos conhecidos quer na Lusitânia quer no 
restante Império Romano11 leva a considerar uma 

9 Sobre a problemática da adopção desta ordem arquitectónica em solo actualmente nacional cf. Fernandes; 2001: 95-158; idem, 
2008: 231-270; idem, 2010: 25-50.

10 Como tivemos oportunidade de demonstrar na comunicação apresentada por uma de nós (LF) em 31 de Outubro na Mesa 
Redonda que teve lugar em Vila Franca de Xira (De Olisipo a Ierabriga), apenas na região compreendida entre as duas principais vias 
de comunicação terrestres que uniam Olisipo a Emerita Augusta, e apenas para a área portuguesa 43% da decoração dos capitéis 
corintizantes assenta motivo liriforme.

11 Os paralelos que se poderiam apontar são inúmeros. Cf. Fernandes, 1997, 4 volumes.
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cronologia que rondará os finais da segunda 
centúria da nossa era para a produção deste 
exemplar.

Não podemos deixar de mencionar um desenho 
muito frustre de capitel, que surge representado 
no levantamento de Teixeira de Aragão, com o 
título Planta das antiguidades romanas observadas 
em 1877 na Quinta das Antas e que se encontra 
reproduzido no livro Balsa, Cidade Perdida (Silva, 
2007:57). Nesse desenho estão representados 
inúmeros fustes de coluna (dois com colarinho 
na terminação superior) e, em primeiro plano, o 
desenho de um capitel, possivelmente coríntio. 
Esta peça, apesar do desenho incipiente, permite 
inferir pela presença de duas coroas de folhas e 
de folhas angulares que se localizam por baixo 
do ábaco. Estaremos, assim, perante um capitel 
coríntio de coluna canónico.

2.10. Tavira

Os já significativos trabalhos arqueológicos 
levados a cabo na cidade de Tavira mostraram 
ocupação residual que remonta ao Bronze Final 
(Maia, 2003a:42, 43) e uma ocupação sistemática 
e relativamente abrangente durante a Idade do 
Ferro (Arruda, 2003; Maia, 2003b, Barros, 2003). 
Essa ocupação parece ter sido interrompida 
durante o período de domínio romano, altura em 
que o povoamento se terá transferido, por razões 
desconhecidas, para a zona de Torre d’Aires onde 
terá surgido um oppidum que, mais tarde, evoluiu 
para sede de civitate. 

Pelo que atrás se expôs, admitimos a hipótese 
de os dois capitéis que a seguir se apresentam, 
apesar de terem sido encontrados na cidade de 
Tavira, serem provenientes da cidade romana de 
Balsa. No entanto, deve ser deixada em aberto a 
hipótese de os mesmos provirem de uma ocupação 
de menor dimensão, uma villa, por exemplo, 
circunscrita a uma área reduzida da actual cidade 
de Tavira ainda não perscrutada, dado que, em 
intervenções arqueológicas efectuadas na cidade 
surgem, embora raramente, fragmentos cerâmicos 
de cronologia romana descontextualizados.

Uma dessas peças – capitel 25 – foi usada 
como material construtivo da muralha medieval de 
Tavira12 e é muito curiosa. Apesar de se tratar, como 
sucede com a peça 23, de um capitel toscano, 
a morfologia evidenciada é bastante distinta. 
Convém sublinhar que relativamente a peças desta 
ordem arquitectónica, prevalecem sempre algumas 
dúvidas quanto a considerá-las como capitéis ou 
como bases. Neste caso, são vários os indícios que 
nos levam a optar pela identificação de capitel 
ainda que mantenhamos reservas. 

As dimensões que os elementos constituintes 
da peça apresentam são muito semelhantes. 
A altura do ábaco e do equino é de 10 cm, 
dimensão bastante comum em peças lusitanas (cf. 
n. 4). Com dimensão muito semelhante apresenta-
se o hypotrachelium, apenas com mais 2cm, ainda 
que esta parte da peça se distancie dos habituais 
perfis dos capitéis desta ordem. Apresenta-se com 
um perfil oblíquo sem a morfologia em forma de 
garganta encestada, bem mais frequente e bastante 
mais elegante. Por último, o sumoscapo é pequeno, 
o que, no entanto, ocorre com frequência, uma vez 
que esta parte do capitel pertenceria mais ao fuste 
do que ao capitel. A altura total desta peça leva-
nos a inferir tratar-se de capitel e não de base13. A 
semelhança morfométrica com peças de território 
lusitano atribuídas ao séc. I d. C. leva a integrar 
este exemplar, também nessa franja cronológica.

Também em Tavira encontramos um outro 
capitel, que classificamos como coríntio de folhas 
lisas – peça 26. Trata-se de um elemento de grandes 
dimensões, composto por oito folhas na imma folia, 
largas e aderidas ao kalathos. Somente a parte 
superior destas folhas se desgarra ligeiramente 
do corpo da peça, criando um efeito geométrico 
evidente, dada a forma triangular da área curva 
das folhas. Estas, posicionam-se afastadas umas 
das outras, criando traços verticais completos. Por 
entre as folhas desta coroa elevam-se outras, de 
iguais características e em igual número. O ábaco 
é um elemento com grande peso nesta peça pela 
sua dimensão, o que é motivado pela área côncava 
inferior. Por entre as folhas desta segunda coroa de 
folhas elevam-se outras, que se dirigem aos ângulos. 

12 Esta peça foi encontrada no decurso das obras de remodelação do edifício nº 32 da Av. da Liberdade, em Tavira. Actualmente, 
é possível observá-la no local, sendo visível da rua através de uma janela do r/chão (Esta peça encontra-se posicionada em sentido 
inverso, como se fosse uma base).

13 A ser uma base toscana esta peça não deveria ter plinto, ou seja, o que aqui definimos como ábaco. Outro pormenor decisivo é 
o facto de os dois elementos superiores se posicionarem no mesmo alinhamento vertical e possuírem a mesma altura. 
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Apesar destas folhas não se verem na totalidade e 
adoptarem um aspecto rectilíneo, esta característica, 
a par das outras referidas, confere a esta peça um 
aspecto rígido, esquemático e geométrico mas que, 
ainda assim, não deixa de atingir uma qualidade 
assinalável. Pelas razões expostas atribuímos uma 
cronologia balizada entre os sécs. III e IV.

2.11. Paúl (Tavira)

Local integrado na freguesia de Sto. Estêvão, 
concelho de Tavira, foi explorado por Estácio 
da Veiga que dali exumou um indivíduo do 
sexo feminino que depositou na colecção do 
Museu do Algarve, com o nº 5 (Veiga, 1887: 
505). Do mesmo local exumou cerâmicas, vidros 
e metais de cronologia romana (cit. por Santos, 
1972: 298), de onde se destaca uma moeda 
cunhada ao tempo do Imperador Cláudio II, o 
que atesta a ocupação do local durante o séc. III 
d.C. As evidências referidas bem como a inscrição 
funerária dali proveniente comprovam a existência 
de uma necrópole, à qual, eventualmente se 
associaria uma villa, tendo em conta elementos 
arquitectónicos que dali provêm, como o capitel 
que aqui se apresenta. 

Trata-se de uma peça – capitel 28 – a que 
acedemos através de uma fotografia constante 
da Carta Arqueológica de Portugal (1995: 111). 
Pelo que aí nos é possível observar, julgamos 
tratar-se de um capitel corintizante, com oito 
palmetas na imma folia, estilizadas e apenas com 
três lóbulos de cada lado da folha (sendo um dos 
lóbulos de cada lado comum à folha seguinte) 
e sem qualquer marcação do caule central. Estas 
folhas da coroa inferior são um decalque das 
que encontramos numa peça de Córdova, datada 
do séc. III (Gutierrez Behemerid, 1992: 846). 
As volutas angulares são igualmente elementos 
foliáceos, ainda que, por baixo do ábaco, se 
enrolem em espiral. A única face livre do kalathos 
que é possível observar através da imagem 
mostra uma decoração que identificámos, com 
algumas dúvidas, como sendo o motivo do cálice 
central. Relativamente a este ornamento, para 
não nos alongarmos em paralelos que surgem 
amiúde por todo o Império Romano, referimos 
somente duas peças de Córdova, ambas datadas 
do séc. II (Gutierrez Behemerid, 1992: nºs 856 e 
857). Apesar destes dois paralelos apresentarem 
pormenores decorativos mais cuidados e mais 

próximos dos modelos que certamente terão tido 
origem no centro do Império – uma das peças 
possui dois cálices centrais sobrepostos; detalhes 
de pormenor e maior contraste de volumes -, 
pensamos que a peça de Paúl tem uma semelhança 
flagrante que poderá ser explicada pelo emprego 
de modelos cartonados. Datamos este exemplar 
do séc. III ou ainda dos finais do séc. II.

2.12. Peças sem indicação de proveniência

São setes exemplares sobre os quais 
desconhecemos a origem – capitéis 29-35 (Quadro 
2). O primeiro exemplar que analisaremos – peça 
29 – encontra-se em exposição no Museu Municipal 
de Lagos. Encontra-se incompleto e não é clara a 
sua identificação como capitel uma vez que a peça 
não se conserva na sua totalidade. Consegue-se 
vislumbrar, ainda que tenuemente, duas coroas de 
folhas, sendo evidentes alguns pontos de trépano 
que certamente se situariam na união dos lóbulos. 
O facto mais curioso é a existência de uma camada 
de estuque, de cor branca, que abarca quase a 
totalidade da peça. O facto de a parte que se 
conserva manter as duas coroas de folhas, sendo 
que a parte superior apresenta um corte bastante 
uniforme, leva a colocar a hipótese de se tratar de 
um capitel composto por dois blocos sobrepostos, 
como vemos, por exemplo, nos capitéis do 
templo de Évora. Esta tipologia de peças, aliada à 
técnica do revestimento em pedra local estucada, 
remete para uma tradição tardo-republicana que 
tem, na Hispânia, o seu maior representante nos 
célebres prótomos do templo de Carteia. Colónia 
Libertinorum Carteia (Carteia) fundada em 171 
a.C., converteu-se “…en la primera colónia latina 
fuera del território de Itália” (Roldán Gómez et 
alli, 1998: 32). O seu templo, que será de entre 
os múltiplos edifícios que hoje se conhecem, o 
mais emblemático, constitui um exemplo claro 
das técnicas edificativas e decorativas então em 
voga. Aqui todos os elementos são realizados em 
calcário fossilífero “… que se talla con especial 
cuidado, antes de ser estucada y pintada como 
acabado último. El resultado final sería el de una 
extraordinaria dignitas arquitectónica…” (idem: 
190) (Fernandes, 2008: 91). Pelas características 
descritas atribuímos esta peça à primeira centúria 
da nossa era. Mais próximo de nós temos o caso 
dos capitéis do teatro romano de Lisboa que seguem 
idêntica técnica (Fernandes, 2001: 29-51).
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A segunda peça – capitel 30 – encontra-se 
nas reservas do Museu Nacional de Arqueologia 
com a única indicação de que é proveniente 
do Algarve, pertencendo à antiga colecção 
de Estácio da Veiga. É uma peça de extrema 
simplicidade que, morfologicamente, não se 
enquadra verdadeiramente em qualquer ordem 
arquitectónica clássica. Esta peça é composta 
simplesmente por duas partes: um ábaco alto, 
em comparação com a altura total da peça, e a 
parte restante, inferior, que apresenta na ligação 
ao ábaco uma pequena moldura recta seguida de 
uma curvatura suave em escapo directo. Julgamos 
pertinente enquadrá-la na ordem dórica, dado 
tratar-se da morfologia que mais se aproxima 
desta peça. Na impossibilidade de estabelecermos 
outros paralelos, colocamos em dúvida o facto de 
se atribuir a este exemplar um contexto romano. 

A peça seguinte – capitel 31 – integra-se na 
classificação de capitel de folhas lisas e está 
em exposição do Museu Municipal de Faro. É 
decorado com oito folhas na imma folia, aderidas 
ao kalathos, mas encurvando-se para o exterior 
de forma acentuada. A coroa superior, posiciona-
se por entre as da imma folia e apresenta as 
mesmas características. O corpo do capitel é 
também decorado por cálices, lisos, terminando 
numa pequena coroa relevada, também lisa, de 
onde partem as volutas das hélices e as volutas 
angulares. Formando conjuntos de duas volutas, as 
angulares enrolam-se por baixo do ábaco o qual se 
apresenta liso e acentuadamente alto. As hélices 
também se unem a meio do kalathos e por baixo 
da flor do ábaco que é circular, sem decoração, 
sendo reentrante em relação ao ábaco. Ainda no 
corpo da peça encontra-se a haste da flor do ábaco, 
semelhante a duas folhas. A peça assim descrita 
mostra grande similitude com um capitel do teatro 
de Ronda la Vieja (Málaga), datado do séc. III 
(Gutierrez Behemerid, 1992: nº 679), ou ainda com 
outra peça de Barcelona (idem: nº 669), de meados 
ou finais do séc. II. Pensamos que o capitel que se 
encontra em Faro se deverá datar do séc. III.

Outro capitel de folhas lisas – peça 32 – 
encontra-se nas reservas do Museu Nacional 
de Arqueologia. Muito dificilmente se consegue 
perceber a composição deste capitel e mesmo 
a classificação que lhe atribuímos tem reservas 
pois o estado de conservação da peça é muito 
deficiente. Apenas nos é dado perceber que nos 
encontramos perante um capitel, possivelmente 

corintizante (ou coríntio), decorado por duas 
coroas de folhas muito estilizadas. As folhas 
apresentam três lóbulos de cada lado de uma 
nervura central representada por um sulco. Estas 
folhas - de lóbulos planos separados entre si por 
simples sulcos oblíquos, sem qualquer digitação - 
ligam-se entre si, formando uma coroa contínua 
sem que a linha de recorte atinja a base. Por 
entre estas folhas surgem outras, mais pequenas, 
que se assemelham a palmetas pois possuem 
seis lóbulos que arrancam da base. Estas folhas 
são de dimensões bastante mais pequenas, ainda 
que apenas se conserve uma, e finalizam ao 
mesmo nível superior das folhas anteriormente 
descritas. A restante superfície da peça possui 
uma decoração composta por linguetas paralelas, 
as quais se observam em número de cinco. Por 
este facto não sabemos se elas abrangeriam a 
totalidade da parte superior do kalathos ou não. 
A cronologia que apontamos para esta peça, 
apesar das dúvidas já expressas, é o séc. IV.

O capitel 33 encontra-se também em 
exposição do Museu Municipal de Faro e 
corresponde a um capitel coríntio de folhas lisas 
ainda que morfologicamente muito distinto da 
peça 30. É decorado por quatro pequenas folhas 
cujo contorno mal se apresenta definido, sendo 
caracterizadas pela abrupta curvatura superior que 
forma como que um elemento distinto pelo relevo 
e ausência de identificação orgânica. Dos limites 
deste elemento saem as folhas angulares, em 
número de quatro e, de morfologia igualmente 
estilizada. No ábaco existe um elemento relevado 
de formato sensivelmente circular que substitui 
a tradicional flor de ábaco. Por baixo do ábaco, 
definido por um sulco profundo, observa-se 
uma espécie de moldura que define o corpo do 
capitel. Datamos esta peça da quarta centúria, 
com inúmeros paralelos em território lusitano 
(Fernandes, 1997, vol. II e III, peças nºs 92 e 94) 
e hispano (Gutierrez Behemerid, 1992: nº 721), 
com idênticas cronologias.

A peça que a seguir analisamos – capitel 34 
- é muito curiosa, não apenas pela sua profusa 
ornamentação, mas também por se tratar de uma 
fina placa, apenas decorada na face exterior, dado 
que se destinaria a ser aplicada na parede de um 
edifício. Trata-se de um capeamento. Observa-se 
na base da peça um colarinho recto, decorado 
com uma moldura sogueada. A face do capitel é 
decorada com uma palmeta de grandes dimensões 
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localizada no centro do capitel e por outras 
duas semi-palmetas, iguais à anterior (ainda que 
tenham apenas quatro e não cinco lóbulos), que 
se posicionam nos limites da placa. A palmeta tem 
cinco lóbulos de cada lado de uma nervura central 
que se alarga na parte superior e inferior da 
folha. Esse sulco da nervura é, simultaneamente, 
o que define o limite dos lóbulos. Estes são de 
terminação apontada e têm, todos eles, uma 
nervura longitudinal. Toda a folha é aderida ao 
kalathos, somente se desgarrando uma pequena 
porção superior da daquela, onde se encontram 
assinalados, de forma muito esquemática, mais 
três lóbulos.

A parte superior da peça encontra-se decorada 
por finos cálices de onde saem as hélices e as folhas 
angulares. Estes elementos são traduzidos por 
pequenas molduras relevadas que possuem traços 
oblíquos, semelhantes a molduras sogueadas. 
Toda esta decoração é realizada com um relevo 
diminuto que é mais desenhado que esculpido. 
No eixo da peça eleva-se um fino cordão que 
conduz à flor do ábaco. Esta tem uma morfologia 
triangular e é composta por dois lóbulos de cada 
lado do eixo. Também o ábaco é decorado por 
uma moldura recta que se divide em dois registos 
sobrepostos, ambos decorados por traços oblíquos 
que se dispõem em sentido distinto em cada um 
dos registos.

Por fim, um capitel – peça 35 – em exposição 
no Museu Municipal de Faro é corintizante, 
sendo decorado com oito folhas na imma folia. 
Os elementos foliáceos são do tipo palmeta mas 
extremamente estilizados, de tal forma que os 
lóbulos se transformam em simples traços oblíquos 
– oito de cada lado de um sulco central, vertical, 
que corresponde à nervura da folha - oferecendo 
um aspecto geometrizante. As folhas são altas e 
largas ocupando cerca de metade do exemplar, 
muito aderidas ao kalathos e, ainda que a superfície 
se encontre erodida, é possível afirmar que a parte 
superior das folhas pouco se destacaria do corpo 
da peça. Por cima desta coroa de folhas observam-
se quatro folhas angulares ainda que não se 
perceba a sua composição. Por entre estas, as faces 
livres do kalathos são decoradas por um motivo 

liriforme composto por duas hastes afrontadas que 
se unem a meio, divergindo novamente na parte 
superior e formando duas espirais, uma de cada 
lado. Os ângulos da peça encontram-se partidos 
e não se consegue observar a flor do ábaco. Pela 
sua pequena dimensão, afastamento dos padrões 
canónicos e estilização da decoração, classificamos 
cronologicamente esta peça do séc. IV.

3. Considerações sobre as opções 
técnicas e estilísticas dos capitéis 
analisados

Apesar de desconhecermos a proveniência 
do exemplar 29, actualmente em exposição no 
Museu Municipal de Lagos14, este é o único que 
se enquadra numa das técnicas mais antigas da 
decoração deste tipo de peças. Trata-se do talhe 
do bloco em pedra local e do seu posterior 
revestimento com estuque. Por outro lado, o facto 
desta peça ser, possivelmente, composta por dois 
elementos, remete para técnicas de época tardo-
republicana. Este capitel poderá ser, deste modo, o 
de cronologia mais recuada no conjunto dos trinta 
e cinco exemplares que agora apresentamos.

A ordem arquitectónica coríntia é, de igual 
modo, a mais representada neste conjunto (Gráfico 
1), com um total de dezassete exemplares, o que 
corresponde a 48% do conjunto. Não integramos 
neste cômputo as variantes do capitel coríntio, 
como seja o tipo corintizante e os capitéis de folhas 
lisas, uma vez que são modelos perfeitamente 
padronizados e definidos por Ronczewski desde 
1923. Quanto às peças coríntias, elas concentram-
se especialmente nos sécs. III e IV, ainda que, 
sobretudo no caso da villa romana de Milreu, sejam 
vários os casos que poderão recuar até aos finais 
da segunda centúria (Gráfico 2). No conjunto das 
peças coríntias a variante corintizante, com 26% é 
superior aos 14% de peças de folhas lisas. 

Com bastante menor representação encontram-
se a ordem toscana, a compósita e a dórica. 
Quanto a esta última colocamos algumas dúvidas, 
como oportunamente referimos, que se trate 
efectivamente desta ordem15. Relativamente 

14 Desconhecíamos a existência deste exemplar uma vez que não se encontra classificado como capitel.
15 Sendo apenas um exemplar e com uma morfologia tão simples pode, na verdade, tratar-se de uma solução arquitectónica 

empírica que não copie qualquer modelo canónico.
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às restantes ordens, elas encontram-se bem 
representadas, quer pelo belíssimo e emblemática 
exemplar da villa da Retorta (3), de cunho estilístico 
invulgar, quer pelo capitel toscano de adossamento 
(26), com filiações em peças antigas da região 
ocidental da Lusitânia (Fernandes, 2008: 231-270; 
idem, 2010: 25-50).

O aspecto mais marcante do conjunto de 
exemplares coríntios é que uma grande parte 
corresponde a peças não canónicas. Significa isto 
que os capitéis que assumem a morfologia de um 
capeamento ou que funcionaram em adossamento 
- na sua integração à estrutura em que seriam 
colocados - representam uma percentagem de 
28% (com um total de 10 exemplares). Ainda 
assim, o conjunto de capitéis de coluna possui 
24 exemplares, representando 69% do conjunto16 
(Gráfico 3). 

O exemplar 3, proveniente da villa romana da 
Retorta, constitui um dos exemplares mais curiosos 
do conjunto analisado. Por um lado porque se trata 
de um capitel compósito, ordem arquitectónica que 
aqui se encontra representada unicamente pelo 
presente exemplar, por outro porque, dentro desta 
classificação, a peça oferece soluções decorativas 
invulgares. Esta peça da Retorta foi depositada, em 
meados do séc. XX, no Museu de Albufeira pelo 
Padre Semedo de Azevedo, conjuntamente com 
outros “Dois capitéis, um com motivos entrançados 
e outro com uma representação feminina” 
(Martins, 1988: 148)17. Há igualmente referência 
a fragmentos de um fuste em mármore branco, 
assim como a variadíssimos outros elementos 
(mosaicos, moedas, inscrições), o que demonstra, 
se não a importância deste estabelecimento pelo 
menos a riqueza da sua ornamentação. Estas 
peças sublinham uma diversidade ornamental 
que certamente se prenderá com encomendas 
específicas a um atelier, ilustrando um panorama 
decorativo deveras distinto dos cânones decorativos 
tradicionais das villae romanas de que temos 
conhecimento, inclusivamente de Milreu que, como 
veremos de seguida, é um exemplo paradigmático 
das villae áulicas da região sul da Hispania.

O conjunto de Milreu consagra esta noção de 
encomendas exclusivas a uma ou mais oficinas 
(Quadro 3). Com efeito, pela descrição já realizada 
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16 Não incluímos aqui o fragmento 22.
17 Desconhecemos o paradeiro destes dois elementos.
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quanto às peças 10 a 13, a qualidade da oficina 
que produziu estas peças é evidente, sendo 
ainda mais importante o facto de ser perceptível 
a presença de diversas mãos no trabalho de 
execução. Obedecendo ao mesmo esquema 
compositivo, pequeninos detalhes e alguns tiques 
de artista evidenciam um trabalho individual, que 
manifesta um maior apreço por alguns motivos. 
Estes conseguiram, dentro deste conjunto de peças, 
introduzir alterações, movimentos e dissemelhanças 
que são tanto mais evidenciadas pela rígida e 
limitada área a decorar. Não podemos esquecer 
que estas quatro peças são pequenas placas, com 
uma espessura mínima, o que impedia uma maior 
liberdade decorativa e maiores possibilidades na 
obtenção de contrastes de volumes.

Por outro lado, observa-se no conjunto 
dos exemplares da villa de Milreu, uma relação 
decorativa diacrónica. Apesar das peças serem 
morfologicamente distintas, existe uma relação 
decorativa entre elas, podendo-se interpretar 
tal facto por uma preocupação subjacente de 
harmonização de antigas e modernas soluções. 
Só assim se compreende que peças de distintas 
cronologias obedeçam a um mesmo padrão 
decorativo, ainda que a sua tradução na 
pedra seja alterado por uma actualização das 
morfologias ou por técnicas mais inovadoras. É 
a ligação que encontramos, por exemplo, entre 
as peças 14 e os quatro exemplares anteriores 
(peças 10-13). Por outro lado, a peculiaridade 
que apresentam os lóbulos das peças 15 a 20, 

18 Como apenas temos conhecimento do capitel 20 por desenho não foi possível confirmar esta ideia.
19 Sobre este tema dos modelos cartonados, cf. Sauron, 1979:. 204 e ss. e P. Pensabene, 1973: 189.
20 “Sunt autem, quae idem columnis imponuntur, capitolorum genera variis vocabulis nominata” (Granger, 1995: 210).
21 Será precisamente esta característica da vegetalização dos vários elementos do capitel que levou à sua individualização, realizada 

pela primeira vez por Ronczewsky sobre capitéis com decoração variada (1923).

denuncia a sua proveniência de um mesmo atelier. 
Não podemos também deixar de mencionar que 
muito possivelmente as peças 19 e 20, ambos 
fragmentos, podem pertencer ao mesmo capitel18.

Ainda em relação a Milreu, as curiosas peças 
10-13, que se encontram no Museu Nacional de 
Arqueologia, são extremamente interessantes, pois 
apesar de apresentarem pormenores decorativos 
distintos entre si, oferecem simultaneamente 
elementos idênticos. É o caso das grandes folhas 
que decoram a face central das peças, ou ainda 
os caulículos. Este facto obriga a pensar no 
emprego de cartões, os designados “skizzen” ou 
“musterbücher” (Gros, 1976: 63)19. A divulgação 
de modelos cartonados no império romano era 
uma prática corrente e pensamos que, nestes 
casos em particular, foi implementada.

Quanto aos capitéis que classificamos como 
corintizantes – onde se incluem as peças 5, 6, 
7, 8, 22, 25, 28, 34 e 35 - eles constituem o 
segundo grupo mais representado, com um total 
de nove exemplares, o que significa 26% do 
conjunto (Gráfico 1). 

Vitrúvio, na sua obra, não menciona este tipo 
de capitel, integrando-o, a par de outros, num 
mesmo conjunto, caracterizado por apresentar 
decorações variadas20. Ao capitel coríntio canónico 
vai buscar a morfologia, o ábaco decorado e 
alguns elementos vegetalistas, mas as volutas são 
agora substituídas por folhas posicionadas nos 
quatro ângulos do corpo e as faces centrais são 
decoradas por ornamentos vegetais variados. Esta 
“vegetalização das volutas” é um processo que se 
observa a partir dos sécs. I e II d.C. e que se 
traduz, essencialmente, pela recuperação de alguns 
ornamentos helenísticos (Pensabene, 1973:218)21. 

Refere-nos G. Behemerid, a propósito dos 
capitéis corintizantes da Hispânia, que “…En 
líneas generales, los capiteles corintizantes no 
fueron utilizados en grandes edifícios públicos 
sino que a menudo formaron parte de pequeñas 
construcciones, de casas privadas, peristilos o de 
decoración de interiores …” (1990: 183,184). 
A grande difusão que este tipo de capitel teve 
em todo o Império certamente se deverá quer 

Quadro 3
PROVENIÊNCIA Nº DE PEÇAS
Milreu  10
Ossonoba  4
Torre d’Apra (Loulé) 2
Retorta  1+2*
Quinta do Marim 2
Balsa  2
Tavira  2
Boca do Rio  1
Silves  1
Torrejão Velho (Loulé) 1

*dois apenas referenciados bibliograficamente
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a uma intensa e extensa divulgação dos cartões 
decorativos quer, essencialmente, à liberdade 
decorativa que estas peças possibilitavam. Com 
efeito, as matrizes preestabelecidas não excluem 
motivos indígenas, apropriações locais e modismos 
pontuais. 

As peças corintizantes aqui analisadas 
documentam bem esta liberdade e autonomia 
decorativa. O capeamento depositado no Museu 
de Lagos, capitel 34, ilustra bem esta diversidade. 
Apesar dos motivos principais estarem presentes 
e bastante bem delineados – como seja o caso 
das folhas angulares e da palmeta central – as 
várias hastes vegetalistas, tratadas como sogas ou 
cordas, introduz um gosto específico do atelier 
que produziu o exemplar.

Integrados na classificação de capitéis de folhas 
lisas temos cinco exemplares, o que corresponde a 
14% do conjunto (Gráfico 1). A peça 21 aproxima-
se a um tipo de capitel que surge no Império 
Romano a partir do séc. III, relacionando-se assim 
com correntes centro imperiais. Como afirma G. 
Behemerid “… en los siglos III y IV se produce un 
gran desarrollo de este tipo liso como una forma 
propria e independiente, aunque con evolución 
similar a la del capitel corintio normal” (1982: 
39). O capitel 27, provavelmente proveniente da 
cidade romana de Balsa (hoje em Tavira), evidencia 
um óptimo trabalho e destaca-se pelas grandes 
dimensões.

Estes dois últimos exemplares integram-se pois, 
em correntes específicas, bem individualizadas 
que, surgindo como tipo definido no centro do 
Império, se espalham rapidamente pelo território 
ocidental. Igualmente, também nas províncias norte 
africanas se regista uma evolução paralela que, 
provavelmente deverá ser entendida como uma 
influência directa das oficinas de Roma. Registam-
se exemplares similares em Thuburbo Maius (termas 
de Inverno), ou em Maktar (grandes termas a 
Oeste) (Pensabene, 1986: 388-393). Poderia assim, 
colocar-se a ideia de estarem subjacentes, nestas 
duas peças, influências africanas. No entanto, 
o talhe, quase diríamos demasiado correcto, 
evidenciado por estas peças, bem como a grande 
similitude com exemplares ostienses, sublinha uma 
influência dos ateliers centro imperiais.

Por fim, não podemos deixar de comentar as 
duas peças que classificamos como toscanas. Se 
temos bastantes dúvidas em considerar o exemplar 
24 como sendo um capitel toscano de época 
romana, uma vez que, como oportunamente 
referimos, apenas dela temos conhecimento 
através de uma fotografia publicada na obra Balsa, 
Cidade Perdida (Silva, 2007), não levantamos as 
mesmas reticências em relação ao exemplar 26, 
encontrado em Tavira. 

Sobre as singularidades do emprego da ordem 
toscana em território actualmente nacional, em 
particular, e na província da Lusitânia, como 
unidade mais alargada, remetemos para a 
bibliografia indicada no texto aquando da análise 
destas peças. Não podemos, no entanto, deixar de 
sublinhar o facto das mesmas peças constituírem 
os exemplares atestados mais a Sul no território 
desta província22. 

Por fim, mas com especial destaque, regista-se 
a ausência da ordem jónica. Este facto é tanto 
mais inusitado quanto a sua presença na restante 
província da Lusitânia é sobejamente conhecida. 
Em 1997 registámos 35 exemplares na região 
central da Lusitânia (território nacional) (Fernandes, 
1997, 4 vols.). Desde essa altura outras peças 
surgiram que confirmam o emprego da ordem 
jónica, permitindo esboçar uma evolução singular 
da preferência, na Lusitânia ocidental, por esta 
ordem. Com efeito, é claramente no séc. I que é 
empregue, chegando a preterir a ordem coríntia, 
a qual, no entanto, a ultrapassa por completo na 
centúria seguinte. Somente a partir do séc. III e 
sobretudo no IV o capitel jónico voltará a entrar 
em cena, desta vez com uma roupagem totalmente 
distinta e uma elaboração artística e decorativa 
que o torna bastante mais apelativo (Fernandes, 
2007: 291 – 336).

O facto de não se registar esta ordem na zona 
em análise traduz, claramente, uma opção inten-
cional e não um desconhecimento desta ordem 
arquitectónica. A paleta decorativa tão variada 
que vemos plasmada nestes exemplares, como te-
mos vindo a observar, sublinha a escolha e omite 
a ignorância. Ficará por saber o porquê destas 
opções, questão para a qual somente o apare-
cimento de novos exemplares poderá contribuir.

22 Até agora o exemplar registado mais a sul era um pequeno capitel de Montemor-o-Novo, sem função estrutural, inviabilizando 
assim qualquer conclusão referente à respectiva ordem arquitectónica (Fernandes, vols. II, nº 21).
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4. Considerações finais

A villa romana de Milreu constitui um exemplo 
ímpar no panorama da decoração arquitectónica 
da região sul do actual território nacional. Apesar 
de desconhecermos qualquer exemplar que se 
enquadre no séc. I da nossa era, regista-se uma 
peça na centúria seguinte, quatro no séc. III e 
cinco que se posicionam cronologicamente entre o 
séc. III e o séc. IV, sem que consigamos especificar 
esta datação (Gráfico 2). 

Além de Milreu ser o local de onde provém 
o maior número de exemplares desta região, a 
sua individualização e importância, prende-se 
igualmente com a qualidade e diversidade das 
peças (Quadro 3). Esta variedade relaciona-se 
com as opções estilísticas, as quais referimos no 
capítulo anterior, mas também com as preferências 
técnicas, com a variedade de peças que se 
destinariam, certamente, a espaços distintos, 
correspondendo de igual modo, a encomendas 
exclusivas, criteriosamente efectuadas. 

É indiscutível que a villa de Milreu constitui 
um exemplo excêntrico no panorama provincial. 
A riqueza desta villa aproxima-a das villae áulicas, 
mas é ainda mais curiosa pois a sua longa vida, 
ainda que com comprovados períodos de retracção 
e de crescimento, é acentuadamente longo. Logo 
no primeiro século da nossa era, as duas estátuas, 
uma delas de Agripina Menor (Souza, 1990, nº 121 
e 122), comprovam quer a ligação aos modelos 
centro imperiais, quer um sábio conhecimento do 
tipo de encomendas a realizar. 

Mas apesar do colapso económico que a 
região sul da Hispânia atravessa no decurso da 
segunda centúria, para o qual terá contribuído o 
ataque dos Mauri, parece que a área actualmente 
nacional não se ressentiu demasiado dessa 
conjuntura, sendo rapidamente restaurada a sua 
importância mercantil. Esta prosperidade encontra-
se bem espelhada em Milreu. Ultrapassando 
progressivamente o papel catalisador até então 
desempenhado por Ossonoba, o seu esplendor 
e riqueza aumentam até ao séc. IV (Bernardes, 
2005a: 40). 

As peças de Milreu que analisámos reflectem 
precisamente isso. Os capitéis deste local, em 
número de onze, distribuem-se por um leque 
cronológico que vai desde a segunda centúria até 
ao séc. IV.

A ligação à província da Bética é perceptível 
nesta influência decorativa, para além de estar 
comprovada pelas estreitas ligações mercantis. 
Esta relação comercial, sobretudo com alguns 
portos, como o de Cádiz, mas certamente 
também com outros, encontra-se atestada desde 
o séc. I (Bernardes, 2005a: 38). Mas será a partir 
da segunda centúria que esta província, a par 
da Lusitânia, introduzirá mais novidades em 
termos de reportório estilístico, criando variedades 
de capitéis que parecem ser exclusivas, como 
acontece com o capitel compósito e o corintizante. 
Na verdade, principalmente a partir da segunda 
centúria, a região sul da Hispânia assume um 
progresso acentuado o qual haverá que relacionar 
com a diversidade e crescimento dos contactos 
comerciais que então passa a estabelecer. Assim, 
em oposição ao panorama desenvolvido até essa 
época, a região interior e Nordeste da Península 
Ibérica decai e as peças que aí se documentam, 
datáveis a partir do séc. II, repetem os modelos 
anteriores (Behemerid, 1992:238). A região sul 
passa, em contrapartida, a desempenhar um 
papel cada vez mais importante, comprovando 
a existência de novos ateliers, mas também a 
procura de novos modelos e muito possivelmente, 
a importação de conjuntos arquitectónicos, 
elementos decorativos, imagética e outros bens de 
ornamentação, que plasmariam uma nova riqueza 
e atestariam a ascensão social de uma nova classe 
ligada à vida mercantil. Mas, também a ligação 
ao Norte de África é largamente plausível. Ainda 
que seja difícil vislumbrar uma ligação directa 
quanto a influências decorativas entre aquela 
região e a zona sudeste da Hispânia, essa ligação 
encontra-se comprovada no que toca a campos 
específicos das artes decorativas, como é o caso 
dos mosaístas provenientes de províncias africanas 
que, em meados do séc. IV, trabalham em Milreu 
(Bernardes, 2005a:42). Esta ideia é tanto mais 
verosímil quanto sabemos que é precisamente 
a partir dos finais da segunda centúria, mas 
essencialmente nos sécs. III e IV que são lançados 
os ambiciosos programas construtivos e decorativos 
na Tripolitana e na Proconsular (Pensabene, 
1991:476; Golzalbes Cravioto, 1993:171).

Se atentarmos no Gráfico 2 conseguimos 
facilmente comprovar que é nas épocas mais 
tardias que se regista um maior número de 
peças. Assim, os sécs. III e IV condensam 82% 
dos exemplares, enquanto os restantes 18% se 
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distribuem pelas duas primeiras centúrias e, de 
igual modo, pela terceira23. O séc. I encontra-se 
representado por três exemplares, o que significa 
apenas 9% do total.

Apesar do conjunto de peças analisado não 
poder retratar de forma mais completa o título 
do presente trabalho, ele constitui, a nosso 
ver, um importante ponto de partida para o 
estabelecimento de algumas diacronias, influências 
e características que terão pautado as opções 
ornamentais desta região sul da Lusitânia. O 
importante papel que esta região desempenhou 
ao longo da época romana encontra-se plasmado 
em muitos destes capitéis. A multiplicidade de 
opções técnicas a par da diversidade decorativa 
documenta relações diversas. Em primeiro lugar, 
vemos opções canónicas, motivos clássicos que 
introduzem os encomendantes nos círculos centro 
imperiais, ou por contacto directo ou por via das 
oficinas imperiais que certamente estacionariam 
junto às capitais de província. Tal como refere G. 
Behemerid, comprova-se, mais uma vez, “… el 
alto nível de integración del território peninsular 
en las corrientes artísticas del mundo romano” 
(1992: 229). Por outro lado, a diversidade de 
ornamenta indica contactos com outros círculos, 
onde a liberdade decorativa, menos apegada 
aos cânones tradicionais, possibilitava uma maior 
diversidade de soluções.
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Catálogo

Nº 1 - Identificação: capitel coríntio de coluna; 
Nº inv.: 1412 (Museu Municipal de Lagos, Dr. José 
Formosinho); Proveniência: Boca do Rio (Vila do 
Bispo); Matéria-prima: biocalcarenito; Dimensões 
(cm): altura total: 35; dimensões ábaco: 40X40; alt. 
folhas 1ª coroa: 16; larg. folhas: 15/16; Estado de 
Conservação: muito deficiente dada a matéria-
prima e a erosão que a peça sofreu.

Nº 2 - Identificação: capitel coríntio de coluna; 
Nº inv.: 591; Proveniência: Sé de Silves; Matéria-
prima: mármore; Dimensões (cm): altura total: 
45; dimensões ábaco 50x9 alt. folhas 1ª coroa: 15; 
larg. folhas: 12; Estado de Conservação: muito 
bom, apresenta somente um dos ângulos do ábaco 
partido; Bibliografia: Gomes, 2002:93-96.

Nº 3 - Identificação: capitel compósito de 
coluna; Nº inv.: (Museu Municipal de Albufeira); 
Proveniência: Retorta; Matéria-prima: mármore; 
Dimensões (cm): altura total: 30; dimensões ábaco 
62x3,5 alt. folhas 1ª coroa: 14; larg. folhas: 10,5; 
Estado de Conservação: bom, mas bastante 
restaurado; Bibliografia: Cadete, 2008: 35-86;  
(Reproduzido de Cadete, 2008, p. 35-86)

Nº 4 - Identificação: capitel coríntio de coluna; 
Nº inv.: 1.9.483 (Museu Municipal de Loulé); 
Proveniência: Torre d’Apra (Loulé); Matéria-
prima: calcário; Dimensões (cm): altura total: 43; 
alt. folhas 1ª coroa: 13; larg. folhas: 13; alt. ábaco: 
4; Estado de Conservação: razoável. Os ângulos 
do ábaco encontram-se partidos e a superfície 
encontra-se erodida; Bibliografia: inédita.



Nº 5 - Identificação: capitel coríntio (?) de coluna; 
Nº inv.: 1.9.482 (Museu Municipal de Loulé); 
Proveniência: Torre d’Apra (Loulé); Matéria-
prima: calcário (cor rosa claro); Dimensões (cm): 
altura total: 37; alt. folhas 1ª coroa: 14; larg. folhas: 
10; Estado de Conservação: muito mau uma vez 
que quase toda a superfície da peça se encontra 
desbastada; Bibliografia: inédita.

Nº 6 - Identificação: capitel corintizante de 
coluna; Nº inv.: 574 (Museu Municipal de Faro); 
Proveniência: Arco da Vila, Faro; Matéria-
prima: calcário; Dimensões (cm): altura total: 48; 
alt. folhas 1ª coroa: 18; larg. folhas 1ª coroa: 16; 
Estado de Conservação: mau, superfície muito 
erodida; Bibliografia: Paulo, 2005: 61.

Nº 7 - Identificação: capitel corintizante de 
coluna; Nº inv.: 522 (Museu Municipal de Faro); 
Proveniência: centro histórico de Faro; Matéria-
prima: calcário; Dimensões (cm): altura total: 45; 
alt. folhas 1ª coroa: 18; larg. folhas 1ª coroa: 16; 
Estado de Conservação: razoável, os ângulos 
do ábaco estão partidos e junto à base também. 
Bibliografia: Paulo, 2005: 62.

Nº 8 - Identificação: capitel corintizante de 
coluna; Nº inv.: 521 (Museu Municipal de Faro); 
Proveniência: centro histórico de Faro; Matéria-
prima: granito; Dimensões (cm): altura total: 48; 
alt. folhas 1ª coroa: 19; larg. folhas 1ª coroa: 14; 
rosetas kalathos - 6; Estado de Conservação: 
razoável, apesar dos ângulos do ábaco estarem 
partidos; Bibliografia: Paulo, 2005: 61. 
(Reproduzido de Paulo, 2005, p. 61)
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Nº 9 - Identificação: capitel coríntio de coluna; 
Nº inv.: 515 (Museu Municipal de Faro); 
Proveniência: centro histórico de Faro; Matéria-
prima: calcário; Dimensões (cm): altura total: 48; 
alt. folhas 1ª coroa: 9; larg. folhas 1ª coroa: 10; 
Estado de Conservação: mau. A superfície está 
um pouco erodida mas a peça encontra-se lascada 
em múltiplos locais. Bibliografia: Paulo, 2005: 63.
(Reproduzido de Paulo, 2005, p. 63)

Nº 10 - Identificação: capitel coríntio de placa 
(capeamento); Nº inv.: 994.18.2 (Museu Nacional 
de Arqueologia, Lisboa); Proveniência: Algarve 
(Milreu ?); Matéria-prima: mármore; Dimensões 
(cm): altura total: 32,2; Largura: 34,5; espessura: 
5,5; Estado de Conservação: muito bom. 
Bibliografia: Matos, 2005: 188 e 189, nº 119-b).
(Reproduzido de Matos, 2005, p. 188 e 189, nº 
119-b).
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Nº 13 - Identificação: capitel coríntio de placa 
(capeamento); Nº inv.: 994.6.7 (Museu Nacional de 
Arqueologia, Lisboa); Proveniência: Milreu (Estói, 
Faro); Matéria-prima: mármore; Dimensões 
(cm): altura total: 33,7; largura: 31; espessura: 3,2; 
Estado de Conservação: bom, apesar de os dois 
ângulos da parte superior da peça estarem partidos 
e de a peça se encontrar colada. Bibliografia: 
Matos, 2005: 188 e 189, nº 119-A.1).
(Reproduzido de Matos, 2005, p. 188 e 189, nº 
119-A.1)

Nº 14 - Identificação: capitel coríntio de placa 
(capeamento); Nº inv.: 669 (Museu Municipal de 
Faro); Proveniência: Milreu (Estói, Faro); Matéria-
prima: mármore; Dimensões (cm): altura total: 
36,5; alt. folhas 1ª coroa – 12; larg. folhas 1ª coroa 
– incompleta; Espessura placa: 8 (parte superior); 4 
(parte inferior); provável comprimento original: 31 
(?); Estado de Conservação: bom, apesar do canto 
inferior direito se encontrar partido; Bibliografia: 
Paulo, 2005: 69. 



Nº 15 - Identificação: capitel coríntio de coluna; 
Nº inv.: 1419 (Museu Municipal de Lagos, Dr. 
José Formosinho); Proveniência: Milreu (Estói, 
Faro); Matéria-prima: mármore; Dimensões 
(cm): altura total: 30; dimensões ábaco: 40X?; 
alt. folhas 1ª coroa: 10; larg. folhas: 9; Estado de 
Conservação: bom, apesar de dois dos ângulos do 
ábaco se encontrarem partidos, tal como grande 
parte da base da peça; Bibliografia: Hauschild, 
1984-1988:139.

Nº 16 - Identificação: capitel coríntio (?) de coluna 
(fragmento); Nº inv.: 667 (Museu Municipal de 
Faro); Proveniência: Milreu (Estói, Faro); Matéria-
prima: mármore; Dimensões (cm): altura cons.: 
13,5; alt. folhas 1ª coroa: 11; larg. folhas 1ª coroa: 
9; Estado de Conservação: apenas se conservam 
três folhas da imma folia, sendo que apenas uma 
está completa. Observa-se ainda o início de uma 
quarta folha. Bibliografia: Paulo, 2005: 66.

Nº 19 - Identificação: capitel coríntio de 
adossamento (fragmento); Nº inv.: 429 (Museu 
Municipal de Faro); Proveniência: Milreu (Estói, 
Faro); Matéria-prima: mármore; Dimensões (cm): 
altura cons.: 26; largura total: 29; espessura pilastra 
de adossamento: 16; alt. folhas 1ª coroa: 19; larg. 
folhas 1ª coroa: 18,5; Estado de Conservação: 
encontra-se muito partido; Bibliografia: Paulo, 
2005: 71. (Reproduzido de Paulo, 2005, p. 71).
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Nº 21 - Identificação: capitel coríntio de folhas 
lisas, de coluna; Nº inv.: 603 (Museu Paroquial 
de Moncarapacho - Olhão); Proveniência: 
Torrejão Velho (Pechão); Matéria-prima: calcário; 
Dimensões (cm): altura total: 32; alt. folhas 1ª 
coroa: 16; larg. folhas: 9,5; alt. ábaco: 2,5; dim. 
ábaco: 40X40; Estado de Conservação: muito 
bom, ainda que um dos ângulos do ábaco esteja 
partido. 
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Nº 25 - Identificação: capitel corintizante 
de coluna; Nº inv.: 617 (Museu Paroquial de 
Moncarapacho - Olhão); Proveniência: Torre 
d’Ares (Luz de Tavira); Matéria-prima: mármore; 
Dimensões (cm): altura total: 32; alt. folhas 1ª 
coroa: 11; larg. folhas: 10; dim. ábaco: 29X33; 
alt. ábaco: ?; Estado de Conservação: superfície 
muito erodida; Bibliografia: Santos, 1972: 278, 
figura nº 308.

Nº 26 - Identificação: capitel (?) toscano de 
adossamento; Nº inv.: -; Proveniência: Balsa 
(?). Reutilizado na muralha islâmica de Tavira no 
actual nº 32 da Rua da Liberdade; Matéria-prima: 
calcário; Dimensões (cm): altura total: 40; alt. 
ábaco: 10; alt. equino: 10; alt. hypotrachelium: 
12; alt. sumoscapo: 8; larg. máx. cons. pilastra: 
27; Estado de Conservação: bom, apesar de os 
dois ângulos do ábaco se encontrarem partidos; 
Bibliografia: inédito

Nº 27 - Identificação: capitel coríntio, de folhas 
lisas, de coluna; Nº inv.: 00002036/MMT (Depósito 
da Câmara Municipal de Tavira); Proveniência: Tavira 
?; Matéria-prima: calcário / arenito; Dimensões 
(cm): altura total: 54; alt. 1ª coroa de folhas: 14; larg. 
1ª coroa de folhas: 19; alt. ábaco: 10; Dimensões 
ábaco: 82X82; Estado de Conservação: muito 
bom, apesar de um dos ângulos do ábaco se 
encontrar partido; Bibliografia: Tavira Território e 
Poder …, 2003: 262, nº 81.

Nº 29 - Identificação: capitel coríntio de 
coluna (?); Nº inv.: ? (Museu Municipal Dr. José 
Formosinho, Lagos); Proveniência: ?; Matéria-
prima: biocalcarenito estucado; Dimensões 
(cm): altura cons.: 26; alt. folhas 1ª coroa: 11; 
larg. folhas: 14; Estado de Conservação: muito 
deficiente. Apenas se conserva a parte inferior da 
peça, correspondente aos dois níveis de folhas do 
possível capitel; Bibliografia: inédito.



Nº 31 - Identificação: capitel coríntio de folhas 
lisas, de coluna; Nº inv.: 516 (Museu Municipal de 
Faro); Proveniência: ? ; Matéria-prima: calcário; 
Dimensões (cm): altura total: 45; alt. folhas 1ª 
coroa: 12; larg. folhas 1ª coroa: 9; Estado de 
Conservação: razoável. A superfície está um 
pouco erodida e uma das faces da peça está partida. 
Bibliografia: Paulo, 2005: 63.

Nº 33 - Identificação: capitel coríntio, de folhas 
lisas, de coluna; Nº inv.: 514 (Museu Municipal de 
Faro); Proveniência: ?; Matéria-prima: mármore 
quartzítico; Dimensões (cm): altura total:  20; alt. 
ábaco: 2,5; Dimensões ábaco: 24X24; Estado de 
Conservação: bom. Bibliografia: Paulo, 2005: 72.

Nº 34 - Identificação: capitel corintizante de placa 
(capeamento); Nº inv.: - em exposição no Museu 
Municipal de Lagos; Proveniência: ? ; Matéria-
prima: mármore quartzítico; Dimensões (cm): 
altura total: 33; alt. ábaco: 5; alt. folhas: 16; larg. 
folha central: 18; espess. pilastra: 9; Estado de 
Conservação: muito bom. Bibliografia: inédito.
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Nº 11 - Identificação: capitel coríntio de placa 
(capeamento); Nº inv.: 994.6.8 (Museu Nacional de 
Arqueologia, Lisboa); Proveniência: Milreu (Estói, 
Faro); Matéria-prima: mármore; Dimensões 
(cm): altura total: 33; largura: 29,5; espessura: 3,3; 
Estado de Conservação: bom, apesar de os dois 
ângulos da parte superior da peça estarem partidos 
e de a peça se encontrar colada. Bibliografia: 
Matos, 2005: 188 e 189, nº 119-A.2).

Nº 12 - Identificação: capitel coríntio de placa 
(capeamento); Nº inv.: 994.6.9 (Museu Nacional de 
Arqueologia, Lisboa); Proveniência: Milreu (Estói, 
Faro); Matéria-prima: mármore; Dimensões (cm): 
altura cons.: 27,4; largura: 29,3; espessura: 3,4; 
Estado de Conservação: deficiente pois apenas se 
conserva a parte inferior do exemplar. Bibliografia: 
Matos, 2005: 188 e 189, nº 119-A.3).



Nº 22 - Identificação: capitel coríntio (?) Nº 
inv.: - Proveniência: Quinta do Marim (Olhão); 
Matéria-prima: calcário; Dimensões (cm): altura 
total: c. 12; dim. ábaco: ? ; alt. ábaco: ?; Estado 
de Conservação: muito mau, pois trata-se de um 
pequeno fragmento; Bibliografia: Graen 2005: 
257-278, fig. 7.

Nº 23 - Identificação: capitel corintizante / folhas 
lisas de coluna; Nº inv.: - Proveniência: Quinta 
do Marim (Olhão); Matéria-prima: calcário ?; 
Dimensões (cm): altura total: ?; dim. ábaco: ?; 
alt. ábaco: ?; Estado de Conservação: razoável, 
apesar de um dos ângulos se encontrar partido; 
Bibliografia: Veiga, 1972, fig. 308:278; Gutierrez 
Behmerid, 1992, nº 724:161; Graen, 2007, figura 
10:. 284; Graen; 2008, figura 3:250; Silva, http://
www.arkeotavira.com/alg-romano/marim2/pdf/
resumo-marim.2.pdf; Observações: não no 
foi possível observar este exemplar pelo que nos 
baseamos apenas na bibliografia indicada.

Nº 28 - Identificação: capitel coríntio de 
coluna; Nº inv.: ?; Proveniência: Paúl; Matéria-
prima: calcário; Dimensões (cm): ?; Estado 
de Conservação: razoável. Superfície lascada; 
Bibliografia: Alarcão, 1988, p. 205; Encarnação, 
1984, p. 146-148; Marques, 1995, p. 111, 133-
135; Observações: não no foi possível observar 
este exemplar, baseando-nos apenas na imagem 
apresentada na obra indicada.

Nº 30 - Identificação: capitel dórico (?) de coluna; 
Nº inv.: E.6371 (Museu Nacional de Arqueologia, 
reservas, com a referência no livro de Entradas: 
“Algarve – colecção Estácio da Veiga”); Proveniência: 
Algarve; Matéria-prima: mármore quartzítico; 
Dimensões (cm): altura total: 17; dim. ábaco: 
25X26; alt. ábaco: 5; alt. equino (?): 11; Estado de 
Conservação: bastante bom; Bibliografia: inédito.

Nº 32 - Identificação: capitel corintizante (?) 
de coluna; Nº inv.: E.6425 (?) (Museu Nacional 
de Arqueologia, reservas, com a referência no 
livro de Entradas: “Algarve – colecção Estácio da 
Veiga”); Proveniência: Algarve; Matéria-prima: 
calcário; Dimensões (cm): altura total: 33; alt. 
folhas 1ª coroa: 13; larg. folhas: 10; Estado de 
Conservação: muito deficiente. Bibliografia: 
inédito.

Nº 35 - Identificação: capitel corintizante de 
coluna; Nº inv.: 524 (Museu Municipal de Faro); 
Proveniência: ?; Matéria-prima: granito; 
Dimensões (cm): altura total: 29; alt. folhas 1ª 
coroa: 14; larg. folhas 1ª coroa: 10; Perímetro: 
82; Estado de Conservação: razoável, mas a 
superfície encontra-se muito erodida. Bibliografia: 
Paulo, 2005: 68.
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Nº 24 - Identificação: capitel toscano de 
adossamento; Nº inv.: -; Proveniência: Antas (Torre 
d’Ares, Luz de Tavira, Tavira; antiga cidade romana de 
Balsa); Matéria-prima: calcário; Dimensões (cm): 
?; Estado de Conservação: razoável, apesar de um 
dos ângulos se encontrar partido; Bibliografia: Silva, 
2007, p. 33, fig. 14 Observações: não no foi possível 
observar este exemplar, baseando-nos apenas na 
imagem apresentada na obra indicada.

Nº 17 - Identificação: capitel coríntio (?) de coluna 
(fragmento); Nº inv.: 671; Proveniência: Milreu 
(Estói, Faro); Matéria-prima: mármore; Dimensões 
(cm): altura cons.: 13; alt. folhas 1ª coroa: 10; larg. 
folhas 1ª coroa: ?; Estado de Conservação: apenas 
se conservam duas folhas incompletas da imma folia; 
Bibliografia: Paulo, 2005: 65.

Nº 18 - Identificação: capitel coríntio (?) de 
coluna (fragmento); Nº inv.: 668; Proveniência: 
Milreu (Estói, Faro); Matéria-prima: mármore; 
Dimensões (cm): altura cons.: 11; alt. folhas 1ª 
coroa: 11; larg. folhas 1ª coroa – 8; Estado de 
Conservação: apenas se conserva uma folha da 
imma folia. Bibliografia: Paulo, 2005: 66.

Nº 20 - Identificação: capitel coríntio de 
adossamento (fragmento); Nº inv.: -; Proveniência: 
Milreu (Estói, Faro); Matéria-prima: mármore; 
Dimensões (cm): altura cons.: 29; largura total: 46; 
espessura pilastra de adossamento: 11; alt. folhas 
1ª coroa: ?; larg. folhas 1ª coroa: ?; alt. ábaco: 0,4; 
dim. ábaco: 46X?; Estado de Conservação: muito 
partido; Bibliografia: Hauschild, 1984-1988, fig. 
24: Observações: não no foi possível observar 
este exemplar pelo que nos baseamos apenas na 
bibliografia indicada.


