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                                                            RESUMO 

Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

(Séculos III/IV-VIII) 

 

Filomena Maria Lopes Coelho M. Limão 

 

PALAVRAS-CHAVE: Antiguidade Tardia; Capitéis; Continuidade/inovação 

 

O objectivo fundamental da presente investigação é reunir um corpus de capitéis 

da Antiguidade Tardia encontrados no actual território português. A análise do corpus 

dos capitéis visa a compreensão das características gerais e específicas das peças e sua 

consequente organização em tipologias identificativas e inserção cronológica nos 

diferentes contextos da Antiguidade Tardia (séculos III/IV-VIII). A clarificação de um 

léxico adequado aos capitéis, com base em Vitrúvio, é uma etapa essencial da análise.  

A composição do corpus de capitéis da Antiguidade Tardia segue o critério da 

geografia histórica da proveniência dos capitéis: os espaços reunidos em torno de uma 

sede de bispado (grupos episcopais) como foram definidos em contexto romano, 

suévico e visigótico (séculos III/IV-VIII). Este espaço é estruturante porque parte das 

principais linhas orientadoras da organização territorial romana e pré-romana da faixa 

litoral da Península Ibérica. 

Verifica-se que a evolução dos capitéis na Antiguidade Tardia segue uma linha 

de continuidade da matriz clássica. No entanto, estas peças adoptam dimensões, 

formatos diferentes e composições decorativas novas resultantes da transformação da 

sociedade na Antiguidade Tardia e do triunfo do Cristianismo. Os capitéis revelam 

também a influência da plástica bizantina. 

Conclui-se pela assinalável diferença na evolução dos capitéis a Norte e a Sul do 

rio Douro, fronteira entre a Gallaecia e a Lusitania romanas, revelando oficinas de 

produção e concepções arquitectónicas muito próprias.  
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                                           Abstract 

 

                    Late Antiquity Capitals in Portugal 

                           (III/IV-VIII centuries A. D.) 

 

                           Filomena Maria Lopes Coelho M. Limão 

 

             KEYWORDS: Late Antiquity, Capitals, Continuity/innovation 

 

Late Antiquity capitals in Portugal 

 

 

The objective of this research is to gather a corpus of Late Antiquity capitals 

found in current Portuguese territory. The corpus analysis aims to understand the 

general and specific characteristics of these capitals and to organize them into 

identifiable typologies. A chronological integration in different contexts in Late 

Antiquity (centuries III / IV-VIII) is also proposed.  The presentation of a specific 

vocabulary based on Vitruvius, is an essential step in the analysis.  

The composition of the corpus of Late Antique capitals follows historical and 

geographic criteria: the Episcopal groups defined in roman, suevic and visigothic 

contexts (III/IV-VIII centuries). This space is structural as its guidelines remain since 

roman (and pre-roman) territorial organization.  

It appears that the evolution of the capitals in Late Antiquity continues the 

classical line of capitals. However, these pieces have dimensions, different formats and 

new decorative compositions resulting from the transformation of society in Late 

Antiquity and the triumph of Christianity. The capitals also reveal the influence of 

Byzantine esthetics.  

The Late Antiquity capitals in Portugal reveal a remarkable difference in the 

evolution of capitals in the north and south of the Douro River, the ancient border 

between roman provinces of Gallaecia and Lusitania. It shows production workshops 

and architectural designs of its own. 
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Introdução 

 

O projecto de investigação, a que este trabalho dá corpo, procura reunir e 

interpretar o maior número de capitéis da Antiguidade Tardia (séculos III/ IV-VIII), que 

se encontram em território que é hoje Portugal.   

Os capitéis, ora fragmentados, ora, muitas vezes, descontextualizados, encerram 

em si uma linguagem de formas e motivos que convida à decifração. Uma linguagem 

que se vai lentamente aprendendo, resultante de um longo processo de análise, de 

persistente e sistemática conquista do olhar, na procura da descodificação da peça. 

Análise contínua, entrecruzando vectores de interpretação, como o Espaço e o Tempo.  

O extenso Império Romano sofre, ao longo dos séculos, várias transformações, 

umas mais, outras menos marcantes. O século III constitui, nesse aspecto, um momento 

de mudança. O próprio Império sente a necessidade de reorganizar a sua estrutura 

administrativa para fazer face a pressões exteriores. Internamente, essas pressões 

também existem e não se afirmam menos fortes ou mais fáceis de controlar. A Crise do 

século III, de cariz política e económica, também se manifesta a outros níveis, menos 

óbvios, mas essenciais: a propagação das religiões orientais, entre as quais o 

Cristianismo, que viria a operar a grande transformação do Império Romano, com o seu 

triunfo oficial no século IV. É num espaço de uma Antiguidade, já “tardia,”no Ocidente 

do Império, que os povos germânicos penetram. Serão eles os agentes que completarão, 

aceitando o que encontram, o processo de mudança que se estenderá ao longo dos 

séculos V, VI, VII e VIII.  

As balizas cronológicas do estudo dos capitéis da Antiguidade Tardia, em 

território actualmente português, estão compreendidas entre os séculos III – IV, e o 

século VIII da era cristã, ano de 711. No entanto, para se compreender as características 

dos capitéis, nesse período de tempo, necessário se tornou conhecer os capitéis romanos 

e os que foram produzidos, em contexto árabe, pós 711. Com efeito, a linguagem das 

formas dos capitéis espraia-se em continuidades e mudanças, que urge captar, 

ultrapassando balizas cronológicas. Em termos metodológicos, concentrámo-nos na 

Antiguidade Tardia e nas formas que adoptam, nos seus contextos, tal como foram 

propostos pelo Professor Justino Maciel, nosso orientador: séculos III-IV, contexto 

romano; séculos V-VI, contexto suévico; séculos VII-VIII, contexto visigótico. 
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A reflexão sobre os capitéis da Antiguidade Tardia depara-se com questões de 

formas e temas decorativos, do período histórico que se sucede ao ano de 711, momento 

em que as tropas árabes chegam ao sul peninsular num trajecto militar rápido e 

contínuo, chegando ao Norte. A sua presença na Península Ibérica, no entanto, nunca 

será uniforme, criando desníveis geográficos de implantação, de que resultarão 

movimentos artísticos diversos. Como pensa Cláudio Torres 
1
a chegada de árabes e 

muitos berberes, de religião muçulmana, insere-se em mais um movimento de cariz 

meridional e mediterrânico como outros que aportaram à Península desde os gregos, 

cartagineses e romanos. No entanto, a permanência do povo muçulmano na Península 

não se processou do mesmo modo dos romanos ou, mesmo, dos povos germanos, 

devido sobretudo à religião. A tolerância dos árabes em relação à população da 

Hispania romana, sueva e visigoda, prender-se-á, entre outras razões de ordem prática, 

com o respeito do Islamismo pela Religião Cristã, mais antiga
2
, no entanto, do ponto de 

vista dos povos recém-chegados, a religião muçulmana seria sempre a dominante.
3
 O 

período histórico e artístico que se viverá na Península Ibérica, entre os finais do século 

VIII, séculos IX e X, é invulgar. Os capitéis, na sua qualidade de escultura 

arquitectónica, registam formas, na arte árabe, que são tributárias das romanas. Um dos 

tipos de capitel desenvolvido pelos árabes, quer em contexto laico, quer religioso, é o 

capitel de Folhas nervuradas e Folhas lisas, compósito, modelo de origem romana. A 

Mesquita de Córdova tornou-se num depositário de capitéis reutilizados, de várias 

épocas anteriores à chegada do povo muçulmano. A reutilização, frequente durante a 

Antiguidade Tardia e, depois desta, até às primeiras formas românicas, significa que os 

capitéis continuam a ser “convenientes” na acepção vitruviana de decor, e, portanto, 

que existe continuidade de formas e temas.  

Os capitéis da Antiguidade Tardia, como se verá, estão em continuidade com as 

formas romanas que, no entanto transformam. Este profundo substrato não acabou em 

711. Os fundamentos desta arte cristã, existente na Península, permanecem no Sul, sob 

domínio árabe e, no Norte, sob o domínio crescente do Reino das Astúrias. Natural será 

que o cristão do sul adopte técnicas de talhe mais conformes à estética árabe e que as 

                                                
1 Cláudio Torres, “O Mito da Invasão,” Jornal, O Público, suplemento de Cultura, 31 de Agosto de 2003. 

“ Geo-historicamente, o Islão corresponde ao Mediterrâneo. Só vai até onde chega a Oliveira.” 
2 Ideia interessante de Pierre Guichard que tivemos oportunidade de ouvir em Encontros e Desencontros 

entre Cristãos e Muçulmanos, organização de Rosa e Mário Varela Gomes, Aljezur, 9-12 de Julho; 
3 Antonino Gonzalez Blanco, “La invasion árabe, continuidad o ruptura? (resumen)”, Corso di Cultura 

sull’Arte Ravennate…, 1992, 371-386; 
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leve consigo, quando os momentos de maior intolerância religiosa os obriga a fugir, 

sobretudo, nas décadas centrais do século IX, para o Norte, para Leão. 
4
  O substrato da 

arte cristã hispânica, desenvolvido na Antiguidade Tardia a partir das matrizes romanas, 

desenvolve-se nos ambientes cristãos do norte e do sul da Península, após 711. As 

designações de “arte moçárabe” e de “arte asturiana” ou de arte do “repovoamento” são 

habituais neste período histórico, mas a sua precisa caracterização permanece, a nosso 

ver, difusa. Não obstante, recorremos a elas, à falta de um termo consensualmente 

aceite, 
5
porque as formas dos capitéis da Antiguidade Tardia se prolongam para além 

desta. 

Este estudo, no tempo da Antiguidade Tardia, tem, no espaço, um vector 

essencial. O espaço dos capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal, isto é, na faixa 

ocidental da Península Ibérica, que constituirá o território da entidade política 

portuguesa, é aquele que é ocupado por grande parte da província romana da Lusitania 

e por uma parte da província romana da Gallaecia. O critério escolhido para organizar 

as peças do corpus de capitéis da Antiguidade Tardia, em Portugal, foi o dos grupos 

episcopais.
6
 O corpus divide-se em oito grupos episcopais, por ordem alfabética e, em 

cada um, segue-se a ordem numérica do capitel (ex: LMC006, capitel nº 6 do grupo 

episcopal lamecense): 

 

 

 

                                                
4 José Mattoso, considera que as primeiras vagas de cristãos a emigrar para o Norte não terão levado 

consigo vestígios da cultura árabe já assimilada porque não teriam tido tempo para o fazer e 

manifestariam, precisamente a vontade contrária, o seja, a recusa dos novos costumes para eles, ímpios. 

“ Portugal no reino asturiano-leonês”, História de Portugal, círculo de Leitores, 1992, pp. 456-457;   
5 Os estudo terão de ser aprofundados ate se conseguir perceber todas as variações pelas quais  a 

expressão artística passou e as tendências que manteve nos séculos imediatamente a seguir à Antiguidade 

Tardia e anteriores ao românico. Relativamente ao termo “moçárabe” parece-nos significativo que este 

surja nos textos cristãos a partir do século XI. Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade 

Tardia, 2008, p. 4, citando Bango Torviso, Simposio Internacional “ El legado de al-Andalus. El arte 

andalusi en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media, Valladolid, 2007, p. 75-88;  
6 Para identificar os capitéis inspiramo-nos no trabalho de Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e 
Altomedievaloes de Hispania, tese de doutoramento da Universidade Rovirà y Virgili de Tarragona, 2006. 

Este autor dividiu a Península Ibérica em zonas como, por exemplo, o Levante, o Centro, o Oeste, as 

Astúrias, o núcleo moçárabe. .. , utilizando letras e números. No entanto, o autor não seguiu as 

delimitações da geografia histórica mas de áreas geográficas actuais. Houve também alguma mistura de 

critérios ao criar um núcleo moçárabe. 

Para os grupos episcopais seguimos a divisão de Justino Maciel, História da Arte da Antiguidade Tardia, 

História da Arte Portuguesa, vol. I, p. 140; Não obtivemos capitéis para a área de Portucale e Gaia nem 

para Viseo. 
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       Bracarense (BRC); 

       Conimbrigense (CNB); 

       Eborense (EBR); 

       Egitaniense (EGT); 

      Lamecense (LMC); 

       Olisiponense (OLS); 

       Ossonobense (OSN); 

       Pacense (PCS). 

O espaço definido pelos grupos episcopais é de uma tal importância e tão 

estruturante que valida o critério adoptado. A determinação dos grupos episcopais 

reporta-se, principalmente, às Actas dos Concílios hispânicos. A autoridade romana foi 

substituída progressivamente pelos arcebispos, bispos e presbíteros. Às prouinciae, 

conuentus e municipia, sucedem-se, já a partir do século IV, as metrópoles 

eclesiásticas, as dioceses e as paróquias. Os principais centros administrativos têm o 

bispo à frente, que se destaca progressivamente das autoridades civis. As fronteiras das 

dioceses são sensivelmente as mesmas das correspondentes circunscrições romanas. Os 

territórios das ciuitates eram demarcados, desde Augusto, pelos termini augustales, 

que ainda hoje se vão encontrando. A sua existência e, na sua ausência, as cumeadas dos 

montes, os cursos de água, a documentação medieval e pós-medieval, sobre 

delimitações geográficas, permitem juntar esses territórios no âmbito mais vasto da área 

das dioceses mais antigas e definir fronteiras que, num ponto o noutro da geografia, 

poderão, eventualmente, ser discutíveis. O importante poderá não ser a fronteira exacta, 

mas a região.
7
Ainda hoje, as fronteiras gerais das dioceses antigas são imemoriais, 

poderão até ser consideradas, latu sensu, pré-romanas. 

    O volume III deste estudo constitui o corpus dos capitéis de Antiguidade 

Tardia em Portugal, que pode ser consultado por cada capitel, pela ordem descrita. Este 

volume corresponde à impressão de uma Base de Dados informatizada, em que os 

capitéis foram inseridos e que, em qualquer momento, pode ser actualizada.
8
 A 

                                                
7 As dúvidas relativamente ao espaço a inserir nos grupos episcopais são tratadas nos capítulos 

respectivos; 
8 No momento em que redigimos esta introdução, inseriríamos alterações à composição da Base de 

Dados, o que já não vamos a tempo de realizar, nomeadamente, na melhor organização das suas 



22 

 

terminologia utilizada para descrever cada capitel é a mesma que foi, por nós, 

estabelecida, aquando da Tese de Mestrado, o Léxico Vitruviano de capitéis.
9
 

O volume I desta Tese constitui o texto interpretativo do corpus de capitéis da 

Antiguidade Tardia em Portugal. Este volume articula-se com o II volume que segue a 

organização de capítulos do I e que ilustra, em imagens, desenhos, mapas e gráficos, o 

que aí está registado. Os capítulos que surgem no II volume são o II, III, IV e V. As 

fotografias, desenhos, adaptação de plantas e mapas, excepto quando indicado, são da 

autora. 

 Objectivos que presidem à interpretação: 

a) Seriar os capitéis consoante tipologias específicas; 

b) Delinear a evolução estilística dos capitéis, definindo uma genealogia; 

c) Contextualizar a produção de capitéis, consoante o material utilizado, 

oficina de produção, tipo de construção arquitectónica e tipo de povoamento em que se 

insere, reconstituindo uma topografia da Gallaecia e da Lusitania, através dos capitéis; 

d) Comparar a produção em território actualmente português com o restante 

território peninsular e seguir as expressões romana, visigótica, sueva, bizantina, norte-

africana; 

e)  Reunir os capitéis com origem em tipologias bizantinas na Antiguidade 

Tardia no território actualmente português,  

f) Interpretar as peças numa perspectiva globalizante da História da Arte da 

Antiguidade Tardia; 

g) Preparar uma recriação, em três dimensões do espaço funcional, de 

alguns conjuntos de capitéis, ilustrando a vivência de uma época.  

 

 

 

                                                                                                                                          
tipologias e na melhor distribuição dos campos pelos diferentes tipos de capitel. A Base de Dados, 

embora concebida após demorada reflexão sobre capitéis e após a nossa tese de Mestrado, demonstrou, ao 

ser trabalhada que necessitaria de alterações. Apesar de os capitéis de matriz coríntia serem maioritários 

na Antiguidade Tardia em Portugal, a Base de dados está demasiadamente voltada para a análise desta 

matriz de capitéis em detrimento de outras. 
9 Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, UNL (FCSH), 

2007. 
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Metodologia de trabalho para atingir os objectivos: 

1. Trabalho de campo: descrição e medição das peças; registo fotográfico e, 

quando necessário, desenho; introdução das informações na Base de Dados;   

2. Tratamento de dados: várias análises comparativas possíveis; por 

exemplo, distribuição de tipologias no espaço e sua relação com a cronologia proposta;  

3. Leitura e interpretação: análise dos capitéis, no espaço integrador do seu 

grupo episcopal, do grupo episcopal às províncias e ao espaço global. 

Temos consciência de que, no corpus de capitéis da Antiguidade Tardia, não se 

encontram todos os capitéis existentes em território português. Sobretudo, a Norte do 

Douro, há capitéis que não chegámos a estudar, por exemplo, o capitel de S. Torcato 

(Guimarães), que se encontra no Museu Alberto Sampaio.
10

 Por lapso, ao estudarmos os 

capitéis das Reservas do Museu Pio XII, fotografámos um capitel que permaneceu 

esquecido, sem descrição, notas ou medidas e não incluído neste estudo, neste 

momento.
11

  

Durante o processo de escrita da Tese, percebemos a presença de outras 

vertentes de investigação susceptíveis de serem seguidas. Este projecto de investigação 

afirma-se, afinal, como ponto de partida para vários outros trabalhos. Seria interessante, 

por exemplo, desenvolver um projecto de recriação, a 3 dimensões, englobando o 

espaço que, alguns destes capitéis, ocuparia e, também, aprofundar a sua análise 

                                                
10 E outros referidos por Manuel Luís Real, “ A escultura decorativa em Portugal: o grupo “portucalense”, 

Anejos de AEspa, XLI, 2006, pp. 133-170;  
Para Viseo tentámos alguns contactos, sem termos, infelizmente, obtido qualquer resposta. 

Tivemos conhecimento, através do Professor Justino Maciel de um capitel da Igreja de Gaia que, por 

lapso, não foi incluído neste corpus: J. a. Gonçalves Guimarães, “Escavações arqueológicas na Igreja de 

Gaia”, IV Reunió de Arqueologia Cristiana hispanica, Lisboa, 1992, Barcelona 1995, pp. 429-441; 

Lamentamos que do município de Albufeira não no tenha sido dada qualquer reposta à carta que 

enviámos a solicitar autorização para estudar o capitel da Retorta que se encontra no Museu 

Arqueológico. Apresentamos o capitel, ainda assim, porque se encontra uma fotografia publicada pelo 

Museu, a partir da qual realizámos a nossa análise. 

Para a Egitania sabemos existir um fragmento de capitel encontrado nas suas muralhas por referência na 

Tese de Mestrado de José Cristóvão. Não conseguimos, infelizmente, saber alguma informação sobre essa 

peça;  
Através da Tese de Doutoramento de Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de 

Hiapania, 2006, tivemos conhecimento de um capitel de S. Cucufate. Solicitámos ao Dr. Luís Madeira 

do Instituto Arqueológico de Coimbra o favor de perguntar ao Professor Doutor Jorge Alarcão se tinha 

conhecimento desta peça. A resposta foi negativa. Contactámos por e-mail com Javier Magaña que 

simpaticamente nos respondeu disponibilizando-se para nos prestar todos os esclarecimentos e troca de 

opiniões sobre o tema das nossas teses. Não incluímos este capitel na nossa Tese. 
11 Foi uma situação detectada numa fase em que tínhamos de fechar a Base de Dados… Este capitel 

encontra-se em Luís Fontes, Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I.C.-VII d. C, vol. 

II, 2009, p. 57; proposta de datação de V-VIII; inventário nº 194;  
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ornamental, bem como aprofundar a questão dos capitéis com origem em tipologias 

bizantinas. Este projecto de investigação em História da Arte da Antiguidade Tardia, 

alargou-nos os horizontes em perspectivas múltiplas de interesse, razão pela qual, ele 

não estará nunca terminado. 
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             Capítulo I. O Capitel entre a Arquitectura e a Escultura 

 

           I.1. O capitel na Arquitectura Clássica  

Os capitéis são peças especiais que desempenham um papel determinante na 

História da Arte e que nos convidam a olhá-los na dualidade arquitectura/escultura e a 

reflectir sobre a sua função e imagem. São dotados de uma funcionalidade e estética 

próprias que se reflectem no espaço arquitectónico. Os capitéis obedecem a um 

pensamento premeditado e na sua origem têm significações muito profundas em que o 

divino e o humano, a morte e a vida se entrecruzam. O capitel perdura no tempo da 

História da Arte e a sua continuidade confirma a sua importância. Nas suas variações 

compreendem-se e seguem-se as alterações de gosto, as vacilações do pensamento, as 

modificações da mentalidade
12

. 

A palavra capitel vem do latim capitulum, diminutivo de caput, cabeça. O 

capitel é a cabeça da coluna e, como tal, é um componente fundamental em arquitectura 

marcando a transição entre dois planos de forças opostas, vertical e horizontal, 

marcados pela coluna e pela arquitrave. Portanto, o capitel é um elemento de transição 

entre forças, um componente fundamental no equilíbrio da construção. A sua função de 

elo de ligação determinará a sua forma física, o seu formato predominantemente 

troncónico ou seja, “porção de cone,” circular junto ao leito de assentamento e 

rectangular ou quadrado no leito de espera. 

 O capitel é o elemento primordial da construção dos templos gregos nos quais 

desempenha a função de suporte construtivo. A coluna é o tronco -stylos em grego- 

mais larga na base que no topo para suster a construção. Os romanos inspiram-se no 

capitel grego, ampliam as suas possibilidades arquitectónicas e escultóricas e, com 

Vitrúvio, reflectem sobre a excelência da construção dos templos, o uso e sentido do 

capitel. 
13

  

O capitel, para além de elemento base em arquitectura, é suporte em escultura, 

simultaneamente alicerce arquitectónico e obra estética, sintetizando, é escultura 

arquitectónica. O capitel possui ornamentos que o caracterizam e dotam de um 

                                                
12 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. I, Alfa, 2ªedição, 1993, pp. 66 e 67;  
13 Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, livros III e IV. Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, Tradução 

do latim, introdução e notas, 2006; 
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significado identificador das ordens arquitectónicas como foram, no início, definidas no 

mundo grego. 

A arquitectura romana ultrapassa a concepção trilítica dos templos gregos.
14

 O 

engenho e ambição romanos elevam a arte da construção ao conceber o espaço circular 

em planta e em alçado. Os romanos valorizam o interior dos edifícios e utilizam a 

abóbada de meio canhão, de arestas (resolveram o problema do abobadamento de um 

espaço quadrado) e a cúpula ou seja, constroem o arco e a abóbada, a cobertura 

cilíndrica ou cúpula. Neste contexto, a coluna e o seu capitel passam a desempenhar 

uma função mais decorativa e menos de sustentação do edifício como se vê pela 

utilização das colunas que se adossam. Para elevar as abóbadas criaram os apoios 

necessários à sua erecção e suporte, os pilares e as paredes em opus caementicium. 
15

O 

melhor exemplo desta síntese encontra-se já no século I a. C. (inauguração em ano 78) 

no Tabularium. 
16

  

Estas inovações, no entanto, não se aplicam aos templos, como explica Vitrúvio, 

nos livros III e IV dos dez livros do Tratado de Arquitectura, datado do século I a.C., 

(provavelmente redigido entre os anos 35 e 25 a.C.) e dedicado a Octávio César 

Augusto. Esta obra reúne os princípios da construção e consagra o saber e a técnica 

romanos tornando-se uma referência no que respeita à construção dos templos e à 

utilização dos capitéis associados à construção primordial, a dos templos e ordens 

arquitectónicas. Estas constituem um conjunto de regras proporcionais e comensuráveis 

aplicadas às construções religiosas: “A ordenação define-se como a justa proporção na 

medida das partes da obra consideradas separadamente e, numa visão de totalidade, a 

comparação proporcional tendo em vista a comensurabilidade. “ 
17

 Vitrúvio, nos livros 

III e IV, refere-se concretamente à construção, à aedificatio dos templos que ele 

considera como a construção por excelência. No livro III, Vitrúvio descreve a ordem 

jónica começando por esclarecer os tipos de bases, dedicando-se depois ao capitel 

jónico. No livro IV, Vitrúvio escreve sobre a origem das três ordens começando com o 

capitel coríntio e seguidamente, dedicando-se à ordem dórica e ao género toscano.  

 

                                                
14 Garcia Bellido, Arte romano, Consejo Superior de Investigaciones Científica, Madrid, 5ªreimpressão, 

2004, Introdução, pp. 1-15; 
15J. J.  Martín González, Historia de la Arquitectura,  editorial Gredos, Madrid, 3ªedição, 1973, p. 77; 
16 Garcia Bellido, op. cit. pp. 61-63; “ esta fórmula poderia ser resumida da seguinte maneira: construir à 

romana (arcos e abóbadas) e decorar à grega (arcos e lintéis” (tradução nossa); 
17 Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, capítulo III, 3, nota 44, p. 148; 
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                    I.2. A noção vitruviana do Decoro (Decor) 

Ao capitel está reservado um papel maior na construção. Vitrúvio explica as 

origens das três ordens arquitectónicas gregas que ganham assim, um valor eterno. O 

sistema de comensurabilidades é a base da arquitectura clássica dos templos e esta 

relação modular do todo e partes permite reconstituir o geral a partir do particular. Este 

princípio de construção articulada estende-se à construção em geral e exprime-se na 

noção do Decoro ou Decor. A palavra portuguesa afasta-se do sentido primitivo mas 

alerta para uma situação em que algo ou alguém se afasta do que é adequado. Vitrúvio 

considera o decor como um dos princípios da arquitectura consistindo, para o autor 

latino, 
18

 no que tem conveniência, o que convém, ou que fica bem. Decor é a origem da 

palavra Decoração, entendida como aquilo que convém ser feito tendo em conta a sua 

adequação ou conveniência ao espaço construído. Decoração é uma palavra que se 

utiliza como sinónimo de ornato ou ornamentação mas que, tendo em conta Vitrúvio, 

passa a assumir, na arquitectura, um sentido ético. 
19

 O sentido do decoro aplica-se aos 

capitéis, na medida em que adequam a construção à decoração e são, na origem, o 

produto da conveniência. O decoro associa todas as partes da construção desde a planta 

(icnografia), ao revestimento (opus tesselatum, mosaico), à pintura das paredes (opus 

albarium) e aos tectos (opus tectorium). 

 

        I.3. O capitel na Arquitectura da Antiguidade Tardia 

A Antiguidade Tardia herda as noções arquitectónicas da Antiguidade Clássica. 

Apríngio, bispo de Pax Iulia, século VI, no seu Comentário ao Apocalipse, refere-se 

ainda à importância estética e funcional da coluna.
20

 No entanto, a construção em geral 

sofre uma mutação significativa. Os teatros, os anfiteatros, as termas, o hipódromo 

encontram o seu fim. A basílica civil do forum deixa de ser construída porque o seu 

espaço se adequa ao local de reunião dos cristãos. Os espaços monumentais e públicos 

extinguem-se porque a filosofia que justificava a sua existência termina. O campo e as 

uillae, em contrapartida, engrandecem-se e tornam-se luxuosas. A arquitectura por 

excelência continua a ser a religiosa mas, desta feita, cristã. As primeiras grandes 

                                                
18 J. Maciel, op. cit, II, 1-9;  
19

 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, Dissertação de Doutoramento, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2008, p. 36; 
20 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, Lisboa, 1996, p. 64; 
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construções especificamente cristãs surgem com o Imperador Constantino e são as 

grandes basílicas, os mausóleus e os baptistérios (Ver Capítulo III).
21

 

Em termos arquitectónicos, a Antiguidade Tardia introduz um elemento 

inovador, a imposta. Segundo H. Leclercq,
22

 a imposta terá surgido na Síria, de 

provável origem persa e tornou-se “desde o século V, de uso corrente (tanto) nos 

monumentos sírios como nos monumentos africanos, na Salónica, como na Itália onde a 

imposta se conserva mesmo até ao século VI, em S. Vital, em Ravena ou em Parenzo. A 

sua adopção e a sua expansão fizeram-se sob a influência preponderante de 

Constantinopla. É nesta cidade que encontramos o mais antigo exemplo datado de um 

capitel-imposta numa única peça o que ganhava em estabilidade numa cidade sujeita a 

tremores de terra”. As impostas são uma realidade diferente dos capitéis e não se devem 

confundir com eles. A imposta, como define Ginouvès, é a “parte superior do elemento 

que suporta o arco ou a abóbada e que comporta um tratamento decorativo particular”. 

Em nosso parecer, as impostas não se devem designar ábacos porque este faz parte 

formal integrante do capitel enquanto a imposta se lhe coloca por cima, como entidade 

autónoma. A imposta como a define H. Leclercq é “um pedra em forma troncopiramidal 

cuja pequena base repousa sobre o ábaco do capitel sem lhe ultrapassar as arestas.” 

Portanto, a imposta surge num momento em que os capitéis das ordens clássicas, bem 

adaptados para sustentar um entablamento, se tornam insuficientes para suportar um 

sistema de arcos necessitando de uma contribuição do “ponto de vista da estabilidade”. 

No presente trabalho foram incluídas algumas impostas que surgiam soltas ou 

incluídas no contexto dos capitéis podendo constituir um auxiliar de compreensão do 

conjunto da escultura arquitectónica. No corpus incluí-se um item, “capitel com/sem 

imposta?” Esta pergunta destina-se a averiguar que capitéis, que se encontram in situ, 

são sobrepujados de imposta. A relevância da questão prende-se, mais uma vez com as 

concepções arquitectónicas: a construção da Antiguidade Clássica, nomeadamente a 

religiosa, não necessita de impostas. A função da imposta, simultaneamente 

estabilizadora e de transição de forças, é desempenhada pelo ábaco. Pelo contrário, o 

contexto visigótico utiliza as impostas, bem como as arcarias das construções árabes. 

Talvez este item contribua para esclarecer, de alguma forma e no desenrolar das 

investigações, as acumuladas dúvidas cronológicas e polémicas visigotistas e 

                                                
21

 J. Maciel, As “Regulae Monachorum” e a Arquitectura dos Mosteiros na Antiguidade Tardia, p. 7; 
22

 H. Leclercq, Chapiteau, Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne et de Liturgie, III, 1ére partie, 1948, pp. 
440-495; 
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moçarabistas que teimam em pairar sobre alguns edifícios da Antiguidade Tardia em 

Portugal. 

 

               I.4. Os estudos sobre capitéis em Portugal e na Península 

Ibérica 

A actual investigação da História da Arte e da Arqueologia em Portugal revela 

uma crescente sensibilização e, consequente especialização dos estudos sobre a 

Antiguidade Tardia em geral, sobre a Escultura Arquitectónica e, em particular, sobre 

capitéis.  

A atenção ao estudo do momento histórico que sucedeu ao Império romano 

como entidade administrativamente organizada na Península Ibérica foi despertada, em 

Portugal, pelo interesse por temas como o Paleocristianismo, o “visigótico” e o Suevo, 

este, indirectamente pelas figuras eminentes da História da Igreja a ele associadas, como 

S. Martinho de Dume.  

As análises artísticas, neste período, concentraram-se em monumentos 

emblemáticos que despontavam, no seio de um desconhecimento bastante generalizado, 

como os monumentos mais antigos de um território que antecedia a nacionalidade: S. 

Pedro de Lourosa, S. Frutuoso de Montélios, S. Pedro de Balsemão, Santo Amaro de 

Beja. 

O avanço metodológico da História da Arte em Portugal nos últimos anos, em 

particular no que à Antiguidade diz respeito, tem-se preocupado em perceber como as 

manifestações artísticas do Império Romano se transformam nos derradeiros séculos 

deste, resultantes das alterações políticas, económicas, sociais, religiosas e culturais que 

têm lugar no próprio Império e às quais se junta a pressão dos povos germânicos na 

Península Ibérica. Daqui resulta uma simbiose que não reflecte necessariamente o 

equilíbrio das partes e se revela de uma forma diferente na Arte. O pulsar da História da 

Arte da Antiguidade na Península e no território que será Portugal segue o seu ritmo 

próprio, à medida que o contexto político e administrativo se vai também alterando, não 

tendo forçosamente que coincidir. A periodização da História que encontra nos 

acontecimentos políticos um marco decisivo, não tem de se pautar pelos movimentos 

forçosamente longos da História da Arte, tal como esta não tem de se alterar de acordo 
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com as vicissitudes políticas.
23

 Quando o Império Romano do Ocidente formalmente 

desaparece em 476, já a Antiguidade na Península medida pela sua expressão artística 

era Tardia há dois séculos. 

Por esta razão é importante o salto metodológico do trabalho de Justino Maciel 

de 1993 no âmbito da História da Arte da Antiguidade Tardia 
24

A História da Arte da 

Antiguidade Tardia, em particular em território actualmente português é estudada na sua 

dinâmica própria e organizada em contextos políticos: Romano (séc. III-IV); Suévico 

(séc. V-VI) e Visigótico (séc. VII e VIII até 711).  

A História da Arte da Antiguidade Tardia tem desenvolvido especializações ao 

nível da Escultura Arquitectónica, incluindo capitéis e o esforço tem sido paralelo em 

Portugal e Espanha. D. Fernando de Almeida (1962) e Pedro de Palol (1967; 1968) 

iniciam a sistematização. Destaca-se, entre os mais recentes, Barrera Anton (1984), 

Maria Cruz Villalón (1985); Maria Amélia Fresco de Almeida (1987); Maria Angeles 

Gutiérrez Behemerid (desde 1986); Carlos Marquez (1990-2004), Antonieta Ribeiro 

(1994), Lídia Fernandes (1997), Carlos Vieira (1998), Javier Maganã (2005; 2006), 

Filomena Limão (2007), Licínia Wrench (2008).  

Trata-se, portanto, da autonomia de um tema que revelou as suas inúmeras 

ligações à escultura e à arquitectura e a sua contribuição para uma percepção global da 

História da Arte da Antiguidade Tardia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Reflexões suscitadas pelo livro de José Custódio, Vieira da Silva, O Tardo-Gótico em Portugal- A 

Arquitectura no Alentejo, Livros Horizonte, 1989;  
24 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, Edição do Autor, Lisboa, 1996; 
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Capítulo II. Genealogia dos Capitéis da Antiguidade Tardia em 

Portugal 

 

Cap. II.1. Origens e influências dos capitéis da Antiguidade Tardia em 

Portugal 

A concepção e organização de uma tipologia na análise dos capitéis constituem 

etapas científicas fundamentais, no sentido de captar e registar a essencialidade destas 

peças. Deve ser dotada de suficiente flexibilidade, para abarcar todos os exemplos que a 

pesquisa arqueológica possa vir a dar a conhecer, actualizando-se continuamente.  

Os capitéis da Antiguidade Tardia, em território actualmente português, 

constituem um corpus na continuidade, a nível de formas e elementos ornamentais, dos 

capitéis romanos, potenciando aspectos que já se pressentiam e notavam nos primeiros 

séculos do Império Romano da Era Cristã. A Antiguidade Tardia acentua a 

multiplicidade, o nível de variação e combinação de elementos e o desvio à norma 

destas peças especiais no conjunto da escultura arquitectónica. 

O critério primordial que, quanto a nós, permite traçar as linhas evolutivas dos 

capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal, é a percepção das diferentes matrizes 

romanas que se prolongam no tempo com importância variável (Figuras 1): 

I. Jónica; 

II. Toscana; 

III. Coríntia; 

IV. Mista. 

            

São estas as matrizes fundamentais que identificam os capitéis como elementos 

básicos, integrantes da Arquitectura que os romanos implementam na bacia do 

Mediterrâneo e que a Antiguidade Tardia, na parte Ocidental do império, perpetua.  

À parte Oriental do Império Romano, ao Império Bizantino
25

, cabem outras 

tipologias e nomenclaturas de capitéis e uma distinta evolução (Figura 2). O Império 

                                                
25 “Diz-se que o Império Bizantino, assim definido pela maioria dos historiadores, fora constituído 

quando a cidade de Constantinopla, a Nova Roma, foi fundada, em 324 (…) O termo Byzantinus para 

referir o Império e os seus habitantes só começou a ser usado no Renascimento. (…) Existiu, sim, um 

Estado Romano que tinha por centro Constantinopla.(…) Em todo o caso, este termo tem prevalecido e 

seria, pois, arrogante rejeitá-lo.” Cyril Mango, Bizâncio, o Império da Nova Roma, edições 70, 2008. 
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Bizantino tem uma intervenção, naturalmente marcante (devido ao seu prestígio de 

herdeira do Império Romano) no espaço do ex-Império romano do Ocidente e, em 

particular, na Hispania, no século VI. A influência faz-se sentir, simultaneamente de 

forma pacífica, através de S. Martinho de Dume, junto à corte sueva e, militarmente, no 

desembarque das tropas bizantinas, no Sudeste peninsular na década de cinquenta do 

século VI. As plantas de cabeceira polilobada de Dume e cruciforme do Montinho das 

Laranjeiras acusam as duas vias de penetração das tendências bizantinas, a via gálica e a 

mediterrânica. 

No entanto, a preponderância do Oriente no Ocidente já se iniciara no século III, 

com as formas elaboradas do acanto espinhoso, definidas no século II na Ásia Menor, 

difundindo-se pelo Ocidente (Mauritânia, Gália, Hispania) com grande sucesso.
26

 No 

Proconeso, existiria uma oficina especializada na produção e exportação destas peças e, 

com aceitável probabilidade, também em Óstia se trabalhariam cópias deste modelo, em 

série.  

Os modelos variados dos capitéis bizantinos fazem-se sentir na Hispânia do 

século VI
27

. (Figura 2). Procedemos à selecção de alguns modelos, dos quais filtrámos 

aquele que, quanto a nós, se encontra em capitéis do actual território português. A 

influência bizantina detecta-se também em alguns capitéis do tipo capitel-imposta. 

Neste formato, o cálato do capitel estende-se e molda o ábaco, que desaparece como 

estrutura independente, fundindo-se no primeiro. O capitel ganha um formato 

tendencialmente troncopiramidal, como as impostas, solução arquitectónica que se 

tornou usual na Síria do século V e que, conjugada ao capitel, complementa a 

estabilidade construtiva. 
28

 

 

 

 

                                                
26 Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos da Península Ibérica, p.147 e 148; 
27  

2006, da Universidade Rovirà i Virgili de Tarragona procura determinar a influência bizantina, bem como 

outras, nas produções romanas tardias e da Antiguidade Tardia na Península Ibérica, embora não se refira 

especificamente a esta última. Não nos parece que resulte claro na Tese, os diferentes tipos de capitéis 

bizantinos e os modelos e os exemplos que, na Península, os seguem.  
28 Dictionnaire d’Archeologie Chrétienne et de Liturgie, 1epartie, Paris, 1948, p. 461; 
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Cap. II.2. Evolução conceptual dos capitéis da Antiguidade Tardia em 

Portugal 
 

A Figura1 sintetiza as directrizes evolutivas das Matrizes dos capitéis da 

Antiguidade Tardia, em Portugal, entendendo como Matriz, uma referência ampla de 

pertença de um capitel em termos estruturais e ornamentais. As Matrizes Jónica (I) e 

Toscana (II) assinalam poucas ocorrências no esquema que se apresenta, porque a 

incidência destas tipologias ocorre, com forte expressão, na Antiguidade Clássica. A 

Antiguidade Tardia, por seu turno, regista a presença de elementos estruturantes e 

ornamentais, de ambas as Matrizes, numa fórmula associada que começara a dar os seus 

frutos durante a Antiguidade Clássica: o capitel Jónico Liso de Influência Toscana
29

da 

Matriz Mista (IV. 2). 

No Império romano do Ocidente, a partir do século IV, o número e variedade de 

capitéis de Matriz Coríntia e Mista, que se apresentam com as folhas lisas (III. A. e B. e 

IV. A. e B.), começam a ser tão expressivas que o capitel de folhas lisas ganha, a partir 

desse momento, a sua autonomia.
30

 Assim se justifica a principal subdivisão que se 

estabelece nos capitéis de Matriz Coríntia, Mista e Quatro folhas, respectivamente: III, 

IV e VI, A. Folhas nervuradas e B. Folhas lisas. 

A Matriz Coríntia nas duas versões, de folhas nervuradas e folhas lisas, é, 

indubitavelmente, aquela que mais variantes oferece e maior riqueza de combinações 

proporciona. A sua longa sobrevivência, durante e para além da Antiguidade Tardia, 

resulta dessa imensa plasticidade e potencialidade criativa que os romanos já tinham 

descoberto. A Matriz Coríntia desenvolve-se em duas categorias essenciais, a coríntia e 

a corintizante. Distingue-as as volutas vegetais ou a vegetalização 
31

da voluta, 

característica do capitel corintizante. Segundo Ginouvès, o capitel coríntio, para o ser, 

tem de possuir obrigatoriamente três elementos fundamentais, mesmo que incompletos:  

1. Folhas (média e/ou inferior);  

2.Hélices ou volutas; 

 3. Ábaco.
32

  

                                                
29 Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitania Ocidental, 1997; Carlos Alberto Ferreira de Almeida 

designa-os “capitéis de balaústres”, História da Arte em Portugal, A Arte da alta Idade Média, 1997,  
30 Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Ibérica, 1992, p. 153; 
31 Gutiérrez Behemerid , op. Cit. p. 183; 
32

 Ginouvès, Dictionnaire Methodique de l’Architecture Grecque et Romaine ,vol. II, 1992, 93; 
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Foram estas as orientações seguidas, na determinação das particularidades 

indispensáveis à classificação dos capitéis coríntios (III.A.1 e III.B.1) e corintizantes 

(III.A.2 e III.B.2), tanto de folhas nervuradas como de lisas.  

As categorias do capitel de folhas nervuradas, coríntio (III.A.1.) e lisas (IV.B. 1), 

coríntio são praticamente as mesmas: Capitel coríntio normal (III.A. 1.1; III.B.1.1.);  

                                                Capitel coríntio, hélices de volutas em V 

(III.A.1.3; III.B.1.2.); 

                                                Capitel coríntio, volutas em V (III.A. 1.4; 

III.B.1.3.); 

   A diferença reside no capitel coríntio asiático (III.A. 1.2.), que é sempre 

nervurado. 

As categorias do capitel de folhas nervuradas, corintizante (III.A. 2.) e lisas, 

corintizante (III.B.2.) são precisamente as mesmas (III.A.2. e III.B.2: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.). 

Na Matriz Coríntia de Folhas nervuradas (III.A.) e de Folhas lisas encontram-se, 

respectivamente, capitéis de Cálato folheado (III.A. 3.), Folhas de Água (III.A. 4.), De 

Folhas, (privado de volutas) (III.A.5.) e capitéis de Folhas (privados de volutas; 

sugerindo volutas). Nestas categorias, verifica-se a presença, em termos estruturantes, 

do cálato e do ábaco coríntios e, do ponto de vista ornamental, das folhas que passam a 

dominar o cálato do capitel. Estes itens possibilitam a classificação destes capitéis na 

Matriz Coríntia. Sintetizando, nestas categorias de capitéis de Cálato Folheado, a folha 

torna-se o elemento distintivo da Matriz. A folha (e também a voluta) permanecerá 

como uma autêntica imagem-signo, não só dos capitéis de Matriz Coríntia, como dos 

capitéis em geral.
33

 

Os capitéis de Matriz Mista (IV) associam elementos de ordens diferentes, muito 

ao gosto romano.
34

 Também para os capitéis de Matriz Mista se justifica a 

discriminação entre Folhas nervuradas (IV.A.) e Folhas lisas (IV.B.). O capitel 

compósito surge em ambas as versões e, nas Folhas nervuradas, desdobra-se em outras 

combinações de ordem decorativa (IV.A. 1. 2 e 3; IV. B. 1.). O capitel Jónico Liso de 

                                                
33 As várias categorias que foram descriminadas poderiam englobar uma só, Cálato folheado. Tivemos 

esta percepção já numa fase adiantada do trabalho em que alterar o corpus se revelava impossível. Fica 

feita a ressalva. 
34 O Capitel Compósito aparece como uma criação tipicamente romana. Gutiérrez Behemerid, Capiteles 

romanos de la Peninsula Iberica, p. 165; 
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Influência Toscana (IV.B.2.) é, com o próprio nome indica, intrinsecamente liso, 

combinando, como se referiu, as Matrizes Jónica e Toscana. Restam outras 

combinações, como o capitel misto de folhas nervuradas, Jónico/Corintizante ( IV.A. 4) 

e de folhas lisas, Coríntio, Jónico e Toscano (IV.B.3). 

A Matriz V, não sendo, em rigor, uma tipologia, traduz os bastidores do trabalho 

dos capitéis, perceptíveis, por vezes, de uma forma óbvia e, outras vezes, dissimulada. 

Trata-se de um conjunto de capitéis esboçados, segundo terminologia de Pensabene
35

, 

que revela as primeiras etapas da preparação do bloco-capitel
36

, sem ter chegado à sua 

fase final. Daí poder-se entender, por exemplo, que o trabalho do capitel se inicia pela 

sua parte inferior e que os pormenores ornamentais cobrem, o primeiro esboço linear. 

A Matriz VI abarca o tipo de capitel de Quatro Folhas, de Influência Bizantina, 

que se reflecte em exemplares da província da Lusitania. A questão do impacto deste 

modelo, bem como de outros de origem bizantina, na Hispania do século VI, não está 

totalmente clarificada, dada a multiplicidade de exemplos que se torna habitual 

encontrar em capitéis da Antiguidade Tardia. 
37

 Este tipo de capitel revela a influência 

de oficinas de Constantinopla, a produzir em mármore proconésio. Os capitéis que 

inserimos nesta Matriz possuem quatro folhas angulares, ornamento fundamental que os 

distingue. As folhas são normalmente nervuradas, embora se registem exemplares de 

folhas lisas. Este tipo de capitel produz no cálato uma abertura em V.  

Uma nota metodológica em relação aos exemplares desta Matriz VI: em 

território actualmente português contabilizámos nove peças nesta Matriz. Outras quatro 

peças suscitam-nos, todavia, dúvidas. O capitel EBR009, possivelmente, inserir-se-á 

num sub-grupo (pelas folhas sob as quatro folhas -volutas angulares) da Matriz que 

definimos como Quatro Folhas. Assinalámos com uma moldura de cor diferente, os 

capitéis a repensar (Capítulo V). Pela importância destas tipologias de influência 

bizantina e pela multiplicidade de modelos que poderão revestir remetendo para oficinas 

distintas, justifica-se uma análise específica. 

No volume II segue uma explicação ilustrada das diferentes tipologias. 

 

                                                
35 Pensabene, Scavi di Ostia,  
36 Ginouvès, op. Cit.  
37 José Manuel Bermúdez, “La Transmissión de Modelos Protobizantinos y Orientales en los capiteles de 

hojas angulares béticos”, Seminario de Arqueologia, Universidad Pablo de Olavide, Sevilha, 2007, pp. 

211-230; 
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Cap. II.3. Sistematização das tipologias dos capitéis da Antiguidade 

Tardia em território actualmente português 
 

    Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal  

  
   I. Jónica       

II. Toscana       

    
 

1.1 Normal 
    1. Coríntio 1.2. Asiático 

    
 

1.3.Hélices e volutas em V 
      1.4 Volutas em V 

  
A. Folhas 
nervuradas 2. Corintizante   

     
 

2.1.Motivo liriforme 

    
 

2.2.Derivação do Motivo 
liriforme 

    
 

2.3. Cálato livre 

III. Coríntia     2.4.Outros motivos no cálato 

    3. Cálato folheado  
     4. Folhas de Água   

 
  

 5. De folhas, privado de 
volutas   

    1. Coríntio 1.1.Normal 
    

 
1.2. Hélices e volutas em V 

      1.3.Volutas em V 

    2. Corintizante 2.1.Motivo liriforme 

  B. Folhas lisas 
 

2.2. Derivação motivo liriforme 
    

 
2.3. Cálato livre 

      2.4. Outros motivos cálato 

    3. De folhas 3.1. Privado de volutas 

      3.2 Sugerindo volutas 

    A.      Folhas nervurada 1. Compósito normal 

    
 

2. Compósito 2 
    

 
3. Compósito 3 

IV.Mista     4. Jónico/corintizante 

    B. Folhas lisas 1. Compósito normal 

    
 

2. Jónico liso de influência 
toscana 

      3. Coríntio, jónico e toscano 

V. Esboçado       

VI- A. Quatro folhas nervuradas, influência bizantina   

VI- B. Quatro folhas lisas, influência bizantina 
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Capítulo III. A Lusitania e Gallaecia na Península Ibérica da 

Antiguidade Clássica e Antiguidade Tardia: Um espaço estruturante. 

 

         III.1. O litoral oeste da Península Ibérica: O extremo do mundo 

 

 

 

 

 Egéria
38

, monja, muito provavelmente originária da província romana da 

Gallaecia, em viagem aos locais santos nos finais do século IV, é recebida pelo Bispo 

de Edessa que exorta a sua coragem e ímpeto religioso de vir de tão longe, do extremo 

do mundo.   

Também S. Martinho de Dume (c. 518-579)
39

 deixara para registo do seu 

epitáfio: 

 

 

 

 

 

Neste caso, a situação inversa de quem chega ao local distante do noroeste 

peninsular, atravessando a vastidão do mar. 

Com efeito, não apenas a Gallaecia, mas toda a costa oeste da Península Ibérica 

era, na Antiguidade, o fim do mundo conhecido, o extremo das terras atingível depois 

de esforçados trabalhos, para além da qual só o largo Oceano comandava. A campanha 

                                                
38

 A. B. Mariano, Egéria- Viagem do Ocidente à Terra Santa, no séc.IV (Itinerarium ad loca santa), Lisboa, 
1998; 
39 Manuel Justino Maciel, O “De Correctione Rusticorum” de S. Martinho de Dume, Braga, 1980, p. 7; 

“ Porque vejo que tu, filha, por motivos religiosos te impuseste o extremo 

esforço de vir das extremidades da terra a estes lugares…” 

Palavras de boas-vindas do Bispo de Edessa a Egéria, Abril de 384, (19.5) 

 

 

“ Oriundo de Panónios, através do mar vasto, 

Por desígnios de Deus trazido ao regaço da Galiza…” 
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militar do governador da Província romana da Ulterior, Décimo Júnio Bruto, em 138 

a.C., de que Estrabão deixou testemunho, constituiu um decisivo avanço de sul para 

norte, próximo do litoral, evitando as montanhas ardilosas e estabelecendo o seu 

quartel-general no Vale do Tejo. Os obstáculos mais fortes foram os rios, não pela 

impossibilidade física de os superar, mas pela resistência psicológica que era necessário 

vencer para os ultrapassar. Após o rio Douro, outro obstáculo se lhes opunha: o do rio 

Lima, frente ao qual os soldados do Governador se recusaram a avançar, temendo 

perder as suas memórias. Valeu-lhes a coragem de Décimo Júnio Bruto que deu o 

exemplo atravessando sozinho o rio. No entanto, a audácia cedeu perante o rio Minho e 

a visão de um pressagioso pôr-do-sol no Atlântico
40

. 

Em toda a Península Ibérica e, em particular, na faixa litoral oeste de Norte a 

Sul, onde se formará Portugal, os rios desempenham uma função geográfica e histórica 

da maior importância (Figura 1). Eles são simultaneamente fronteira e percurso
41

, 

foram-no com Décimo Junio Bruto e sê-lo-ão no momento em que a administração 

romana, por decisão do Imperador Octávio César Augusto, segundo Díon Cássio (LIII, 

12, 4-5), em 27 a. C., modifica a divisão de 197 a.C. 
42

que organizava a Península 

Ibérica em Hispânia Citerior e Hispânia Ulterior e passa a definir as três paradigmáticas 

províncias da Lusitânia, Tarraconense e Bética (Figura 2)
43

, provavelmente entre 16 e 

13 a.C. Inicialmente, a província da Lusitânia contaria com os territórios peninsulares a 

noroeste, ou seja, com a Gallaecia e a Asturia, mas a verdade é que, muito cedo o seu 

desenho foi redefinido, ainda no tempo de Augusto, estendendo-se da província da 

Bética e do rio Guadiana até ao rio Douro. 
44

 Assim são os testemunhos de Estrabão e 

                                                
40 Carlos Fabião, “O passado Proto-histórico e romano”, História de Portugal, I vol., p. 217. 
41

 Justino Maciel, Suevos, Bizantinos e Visigodos no sul da Bética e da Lusitânia: Arte, Percursos e 
Fronteiras, p. 185 
42 Carlos Fabião, “O Passado proto-histórico e romano”, História de Portugal, p. 228. Das campanhas de 
Décimo Júnio Bruto não resultou o domínio efectivo da região entre o rio Tejo e o rio Douro. Em 61 A. C. 
, Júlio César foi nomeado governador da província da Hispânia Ulterior. Realizou importantes 
campanhas militares entre o Tejo e o Douro admitindo-se que terá passado a controlar esta vasta zona 
do Ocidente. Promoveu uma expedição naval à Galiza da qual não é certo ter resultado a presença de 
efectivos militares nessa zona. A pacificação progressiva e eficaz da região norte da Península Ibérica foi 
conseguida com Octávio César Augusto a partir de 27 a.C. Jorge Alarcão, O Domínio Romano em 
Portugal, 1988, p. 26-28; 
43 Outras datas são possíveis de avançar nomeadamente as de 22 e 19 a. C., na medida em que pode 
suscitar algumas dúvidas a constituição da província da Lusitânia antes da fundação da cidade que seria 
a sua capital, Colónia Augusta Emerita ou Colónia Iulia Augusta Emérita. Sabendo que Augusto esteve na 
Hispânia entre 16 e 13 a. C., estas datas constituem um momento para a reorganização administrativa 
da península que estaria na base da constituição da província da Lusitânia. Jorge Alarcão, O Domínio 
romano em Portugal, p. 31; 
44 Jorge Alarcão, O domínio romano em Portugal, p. 31-33; 
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Plínio. Como explica Estrabão, (III, 4, 20), esta correcção ter-se-á devido ao facto de o 

território ocupado pelos Lusitanos estar integrado entre o Guadiana, vizinho da Bética e 

o Douro, dando o nome a esta província com capital em Emerita Augusta. 

 

III.2. A geografia administrativa peninsular romana: a dinâmica das 

ciuitates 

A conquista romana do território peninsular e o seu progressivo domínio 

resultou da nova óptica adoptada por este povo em relação à Península. Contrariamente 

aos povos anteriores que a sondaram e que também nela se estabeleceram, 

nomeadamente os cartagineses, a atitude romana cresceu no sentido de abarcar este 

território sob a sua alçada, na forma de estar dos romanos. Esta nova disposição obrigou 

a uma atenção reforçada à realidade étnica e cultural tão diversa existente na Península e 

conduziu a uma política gradual de adaptação controlada. A realidade peninsular, no 

momento em que os romanos assumem a sua conquista e domínio, era culturalmente 

muito preenchida e distinta, podendo ser caracterizada como um mosaico de entidades 

étnicas. O mapa da Figura 3 ilustra essa mesma variedade sendo interessante salientar 

como a zona norte do rio Vouga apresenta uma convergência imensa de povos, 

proliferando numa repartição intrincada de território, contrastando com a ocupação 

espraiada das populações no território para sul do Mondego e, sobretudo, do Tejo. As 

regiões meridionais e o litoral ocidental têm afinidades culturais com a cultura 

mediterrânica, de cariz urbano, comercial e agrícola, enquanto, no interior, as 

populações têm diferentes níveis de desenvolvimento social e económico, mais pastoris 

e tendencialmente mais fechadas e isoladas. Esta distinção na ocupação do espaço mais 

ocidental da Península é muito profunda, resultante de uma inter-relação espaço/ 

povoamento em que o território condiciona e a população se acomoda, marcando a 

geografia e a história peninsulares e, com especial atenção, a faixa litoral, futuro 

território português, marcando indelevelmente um Portugal Mediterrâneo e um Portugal 

Atlântico como bem definiu Orlando Ribeiro
45

.  

A esta realidade não podiam ser os romanos insensíveis. A sua organização 

administrativa revela esta presença anterior em relação à qual os romanos adequaram 

estratégias. Estas iniciaram-se com a constituição da unidade político administrativa 

                                                
45 Orlando Ribeiro, Portugal, O Mediterrâneo e o Atlântico, Sá da Costa, 7ª edição, 1998; 
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romana da ciuitas (plural ciuitates). Como define Jorge Alarcão
46

: …” a ciuitas, vasto 

território, mais próximo, pela área, de um distrito moderno do que de um concelho 

actual”. Cada ciuitas tinha uma cidade capital e outros aglomerados urbanos 

secundários sujeitos àquela, para além de população rural dispersa”.  

Efectivamente, a organização administrativa romana do território peninsular, a 

partir de Augusto, incluiu uma ordem lógica cuja sucessão cronológica suscita dúvidas. 

É mais uma vez Jorge de Alarcão que se refere a esta lógica organizacional de forma 

clara: “ A reorganização administrativa do território actualmente português, no tempo 

de Augusto, incluiu (por ordem lógica, mas não necessariamente cronológica): a criação 

da Província da Lusitania, com consequente definição e reajustamento de fronteiras; a 

fundação de novos centros urbanos e a urbanização de oppida preexistentes; a 

delimitação dos territoria das diferentes ciuitates.”
47

. O mapa da Figura 4 mostra as 

fronteiras possíveis das várias ciuitates romanas incluídas na província romana da 

Lusitania e suas capitais, para além de ilustrar as divisões de conuentus. O território 

das ciuitates revela-se organizacionalmente fulcral pelo pano de fundo indígena que 

nelas transparece e pela sua assimilação ao modelo administrativo romano. As ciuitates 

têm governo próprio escolhido por Assembleia local e, em relação ao governador da 

província, podem gozar de uma autonomia variável consoante o estatuto jurídico 

atribuído pelos romanos. No território entre o Douro e o Tejo, a delimitação das 

ciuitates foi feita através de termini augustales, dos quais quatro, pertencentes aos 

anos 4 e 5 d.C., foram encontrados.
48

 O mapa das ciuitates (Figura 4), elaborado por 

Jorge Alarcão, trata a província da Lusitania, entre Douro e Guadiana. Para norte do rio 

Douro, Jorge Alarcão não propõe uma cartografia de ciuitates e aborda a complexa 

situação do povoamento dessa zona. A passagem de Décimo Junio Bruto por Entre o 

Douro e o Minho em 138 a. C., embora não seguido de ocupação efectiva, terá, com a 

ameaça da sua passagem, operado transformações na organização castreja dos povos do 

noroeste, nomeadamente no que respeita a uma maior interacção das comunidades e no 

propósito de criar lugares centrais de liderança. Estas transformações terão sido 

responsáveis por um progresso que se terá tornado visível desde os finais do século II a. 

C. Teria sido, a partir deste momento, que se teriam formado unidades políticas e teriam 

                                                
46

 Jorge Alarcão, Nova História de Portugal, 1990, p. 360. 
47

 Jorge Alarcão, O domínio romano em Portugal, p. 35. 
48 Jorge Alarcão, idem, p. 35; 
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sido estas a criar o sentido de “etnicidade”
49

 conferindo-se uma identidade e diferença 

que, provavelmente, anteriormente, no século III ou II a. C., não existia. Jorge Alarcão 

não refere ciuitates para esta zona, mas procura o sentido destas unidades políticas na 

expressão usada por Plínio: “populi”. Acrescenta Jorge Alarcão que ” Plínio refere a 

existência de 61 populi em todo o noroeste peninsular, quer dizer, na área que veio a ser 

dividida nos conuentus de Bracara Augusta, Lucus Augusti e Asturica Augusta. Os 

populi plinianos foram, possivelmente, unidades político-administrativas instituídas por 

Augusto, aliás com base numa diversidade étnica que seria reconhecida e assumida 

pelos próprios povos. Estas unidades político-administrativas, cujos territórios seriam 

menores que os das ciuitates do Centro e Sul de Portugal, parece terem sido governadas 

por príncipes, alguns dos quais ficaram recordados epigraficamente. As estátuas dos 

guerreiros galaicos ou lusitanos poderão corresponder à representação de alguns destes 

príncipes indígenas.
50

 

Desse modo, Jorge Alarcão considera que “…(o) atraso cultural da área, a 

diversidade étnica, a falta de integração sociopolítica e de hierarquização dos povoados 

tornavam dificilmente aplicável o sistema político administrativo da ciuitas.” Os populi 

de Plínio constituiriam, para este autor, como foi referido, unidades político-

administrativas instituídas por Augusto, aliás com base na diversidade étnica das 

populações. O noroeste apresentaria, portanto, uma especificidade que condicionaria o 

ordenamento territorial definido pelos romanos.
51

 

Manuela Martins, numa publicação recente sobre a romanização do território do 

Minho,
52

considera que a área a norte do rio Douro e entre este e o rio Minho tem de ser 

considerada no quadro mais amplo do Noroeste peninsular. Este revela essencialmente 

uma grande diversidade no “processo de romanização dos três conuentus do Noroeste 

peninsular”
53

. Relativamente ao povoamento pré-romano da região do Minho, Manuela 

Martins afirma que este teve por base o castro ou o povoado fortificado resultante de um 

desenvolvimento histórico ao longo do Iº milénio A. C. Esta autora assinala que nos 

últimos séculos do primeiro milénio A. C. se verifica um crescimento económico com 

produção de excedentes que terá tido como consequências, não só uma maior interacção 
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1990, p. 357;  
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53 Manuela Martins, op. cit. P. 216; 
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entre os diferentes castros, mas também uma crescente diferenciação e hierarquização 

entre eles, distinguindo-se os maiores castros fortificados (oppida) dos de menores 

dimensões e importância. Estas alterações ter-se-ão produzido especialmente na região 

dominada pelos Bracari (Figura 3) ou seja, numa “zona restrita do NO peninsular que 

compreende as regiões do Entre-o-Douro e-Minho e Trás-os-Montes,”
54

 para as quais 

concorreu, certamente, a maior proximidade em relação ao sul da Península. Este facto 

terá “potenciado significativas transformações nas comunidades indígenas, favorecendo 

uma inevitável ruptura na tão característica autarcia das sociedades castrejas”
55

 Por 

outro lado, as ofensivas militares romanas, nomeadamente as levadas a cabo por 

Décimo Júnio Bruto, terão provocado a união e a integração dos diferentes povoados 

fazendo frente ao invasores e criando lugares centrais como, por exemplo, Sanfins, 

Briteiros e Santa Luzia. O cunho particular que a zona noroeste entre o rio Douro e o rio 

Minho vai adquirindo culmina num apaziguamento precoce em relação à pacificação da 

restante região mais a norte da Península, favorecendo as relações comerciais com o sul. 

O traço mais importante a realçar, de acordo com a leitura de Manuela Martins, é o 

carácter específico que a região entre o rio Douro e o Rio Minho adquire, escapando ao 

desgaste da situação bélica no Norte da Península (Cantábria e Astúrias) e 

desenvolvendo-se em termos económicos e enriquecendo-se de elites sociais.
56

  

A romanização da zona a norte do rio Douro e o rio Minho beneficiaria, deste 

modo, da proximidade de zonas marcadamente romanizadas e configuraria, no conjunto 

do noroeste peninsular, de uma situação privilegiada. Traçando um percurso muito 

próprio para a região entre o Douro e o Minho, Manuela Martins propõe uma 

distribuição de ciuitates e possíveis capitais no conuentus bracarense, de criação no 

tempo do Imperador Augusto (Figura 5), ressalvando, no entanto, que “ O elevado 

número de ciuitates referenciadas no NO hispânico e a circunstância de muitas delas 
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 Manuela Martins, “A Romanização”, Minho-Traços de Identidade, p. 218; 
55

 Manuela Martins, op. cit. P. 218; 
56
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possuírem capitais sem morfologia claramente urbana dificultam a delimitação dos 

respectivos territórios bem como a identificação das suas potenciais sedes.”
57

 A mesma 

autora acrescenta que, no território dessas ciuitates, se encontra a “malha de povoados 

pré-romanos” juntamente com “novos tipos de aglomerados, associados, quer à nova 

estrutura administrativa, quer a novas formas de exploração económica dos recursos”.
58

 

 

III.3. A geografia administrativa romana: os conuentus iuridici 

A organização administrativa romana incluía a divisão em conuentus iuridici 

(Figura 6) que, abarcando ciuitates, são subdivisões das províncias. Os conventus antes 

de serem uma realidade física correspondiam a uma actividade de carácter jurídico. 

Anualmente, o governador da província reunia-se (conventus significa reunião, 

assembleia; por ex. convénio) em diferentes cidades com os representantes das 

diferentes comunidades locais para administrar a justiça e outras funções 

administrativas. A partir de certa altura as reuniões passaram a decorrer numa capital e 

território específico. Os conventus celebravam o poder de Roma e, sobretudo, do seu 

imperador. É discutível o momento da organização romana em conventus: Robert 

Etienne considera a sua fundação do tempo do imperador Vespasiano, em que é seguido 

por Jorge Alarcão. Mª Dolores Dopico Caínzo considera a organização do tempo de 

Augusto
59

, opinião partilhada por Carlos Fabião.
60

 

Os conuentus que interessam, no caso deste estudo, são: o conuentus pacense 

na província da Lusitânia com a capital em Pax Iulia (Beja); o conuentus escalabitano 

também na província da Lusitânia e com sede em Scallabis (Santarém) e o conuentus 

brácaro ou bracaraugustano, com capital em Bracara Augusta (Braga) na província da 

Tarraconense (Figura 7). As capitais dos conuentus, Pax Iulia, Scallabis e Bracara 

Augusta anunciam uma realidade jurídica própria que corresponde ao plano de 

romanização para o território peninsular, como se pode comprovar pela existência, 

nessas capitais, de uma administração romana permanente.
61

 

Na Província da Lusitania, Emerita Augusta foi uma das maiores criações de 

Augusto, uma colónia fundada em 25 a.C. para albergar os eméritos veteranos da V e X 
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legiões que ajudaram a combater os Cântabros e os Ástures no Norte da Península
62

. 

Emerita Augusta foi uma colónia destinada a imitar o modelo do urbanismo romano e 

a ser um centro de romanização na Península e, como tal, tornou-se na capital da 

Lusitania. Uma colónia resulta de “uma deductio: era uma fundação nova com uma 

população imigrante”
63

, regendo-se pelas normas do direito romano, o que não 

significava, no entanto, que não existisse população indígena.  

 Pax Iulia, capital de ciuitas e do conuentus pacense, ocupa uma vasta região a 

sul do rio Tejo entre este e o Guadiana, integrando a parte ocidental da província da 

Lusitania. As principais teses sobre a fundação da cidade romana de Pax Iulia, até à 

década de oitenta do século XX, apontavam para a fundação ex-nihilo desta cidade 

ancorada em dois argumentos fundamentais: 1. ausência de vestígios arqueológicos pré-

romanos até ao momento; 2. A denominação latina e ausência de topónimo anterior, 

nem mesmo na indicação dos autores antigos como Ptolemeu, Estrabão e Plínio.
64

 No 

entanto, desde o final do século XVIII que autores, como Félix Caetano da Silva e Frei 

Manuel do Cenáculo Villas Boas, apontam uma existência anterior à fundação da cidade 

pelos romanos.
65

 Mais recentemente, Fernando Nunes Ribeiro defendeu a ideia de que 

Conistorgis se localizaria em Beja, embora com base em argumentos que se não 

revelaram suficientemente sólidos. Maria Conceição Lopes equaciona esta hipótese, 

considerando que “Não fora esta dificuldade de conciliar os testemunhos das fontes 

clássicas com os vestígios arqueológicos, poderíamos até admitir a coincidência de Pax 

Iulia com o oppidum de Coinistorgis.
66

Mais importante e revelador do que a equação 

de várias desta hipóteses é a localização de Beja entre os povoados da mesma região. 

Com efeito, Maria Conceição Lopes afirma que a vantagem da localização da futura 

cidade de Beja se deve “à posição na encruzilhada das rotas mais importantes que 

colocavam em contacto as bacias do Sado, do Guadiana e do Guadalquivir…”
67

. Esta 

autora acrescenta ainda a descoberta de um provável acampamento romano com 
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 Carlos Fabião, A Romanização do actual território português, p. 237. 
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 Jorge Alarcão, Nova História de Portugal, 1990, p 387. Alarcão considera ainda que a centralização da 
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ocupação do século II A. C. ou/e no século I A. C., a cerca de três quilómetros a oeste 

de Beja.
68

Futuras escavações permitirão retirar mais conclusões, mas este facto leva 

Maria Conceição Lopes a considerar que poderia tratar-se de um pequeno acampamento 

situado à entrada do oppidum, em situação estratégica face à cidade.
69

 Concluindo, a 

autora afirma que, presentemente, apenas se pode afirmar que Pax Iulia não foi uma 

fundação de raiz
70

. A esta conclusão poder-se-á acrescentar a ideia de que os romanos 

tiveram em conta a localização de Pax Iulia, face a outros povoados da zona, o seu 

lugar central estratégico entre caminhos fluviais e que isso terá determinado a sua 

adopção para capital de ciuitas e de conuentus. A sua designação como Pax Iulia ou 

Pax Augusta evidencia uma ideologia ou uma intenção política no sentido de um 

domínio e mesmo pacificação da sociedade, sob a égide das intenções organizativas 

romanas, na passagem da República para o Império. Pax Iulia foi inscrita na tribo 

Galéria, em data incerta
71

 ou foi uma criação de Octaviano entre 31 e 27 a. C, como 

também se inclina a pensar, Maria Conceição Lopes.
72

  

Scalabis, na Província da Lusitânia, a norte do rio Tejo, sede de ciuitas e capital 

de conuentus, deve a sua importância à localização geográfica estratégica junto ao vale 

do Tejo, próximo do qual se instalou o acampamento militar de Décimo Junio Bruto.
73

 

Júlio César, a partir de 61 a. C. (ou em 49-44 a. C.), nas suas campanhas militares entre 

o Douro e o Tejo, deve ter instalado uma guarnição militar junto do oppidum pré-

romano local,
74

 recebendo o nome de Scalabis Praesidium Iulium, como é designado 

por Plínio.
75

 

 Posteriormente, Scallabis ascendeu à categoria de colónia, “tornando-se um dos 
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69 Maria Conceição Lopes, p. 103. 
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mais relevantes centros administrativos do Portugal “romano”
76

. Jorge Alarcão coloca a 

hipótese de a colónia de Scallabis ter sido fundada após a saída das tropas militares e, 

como foi inscrita na tribo Sergia (e não na Galéria), tal facto pode ter ocorrido antes de 

27 a. C.
77

 

Bracara Augusta assume, para o território a norte do rio Douro, uma 

importância administrativa muito significativa, sobretudo tendo em consideração o que 

foi referido sobre o povoamento indígena e organização romana desse espaço. Bracara 

Augusta, no conjunto dos três conuentus do noroeste peninsular, com sede em Lucus 

Augusti e Asturica Augusta, é a única que constituiu uma fundação ex-nihilo,
78

 no 

tempo de Augusto. Naturalmente terá “herdado a centralidade que o coração da área dos 

Bracari já possuía no período pré-romano, decorrente do facto de constituir um ponto 

de confluência de uma vasta rede de caminhos naturais que se vai consolidando durante 

a pré e Proto-história da região.
79

 Manuela Martins sublinha essa importância: “ 

Bracara Augusta foi a única fundação urbana de Augusto no território português a 

norte do Douro, sendo uma das grandes capitais administrativas do Noroeste peninsular 

(…) é hoje generalizadamente aceite que Bracara Augusta teve uma fundação civil, ao 

contrário das outras duas capitais conventuais do NO. Todavia, a cronologia dessa 

fundação permanece imprecisa, ainda que o ano de 15 a. C., que coincide com a 

segunda estadia de Augusto na Hispânia, seja aceite como possível data para a sua 

fundação…”
80

 

A fundação de raiz de Bracara Augusta é fundamentada por investigações 

arqueológicas realizadas em Braga, desde 1976, no âmbito de um projecto de estudo e 

salvamento de Bracara Augusta.
81

 

Também para Jorge Alarcão se reveste de importância a fundação de Bracara 

Augusta pelo Imperador Octávio César Augusto:”Admitamos, pois, como hipótese, que 

Augusto criou, no noroeste, um tipo de organização político administrativo sui generis, 

admitindo certa auto-gestão dos populi por meio de príncipes ou magistri, sem ter 

tentado introduzir formas de governo de tipo municipal, excepto para os Bracari, que 
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dotou de uma fundação urbana, Bracara Augusta.
82

 

Pese embora a complexidade da questão, é essencial ressaltar que, no que 

respeita a organização administrativa romana num nível mais próximo do terreno, ou 

seja, a circunscrição em ciuitates, o estatuto jurídico atribuído à ciuitas seria, não só 

muito variável, como determinante. Jorge Alarcão enumera as categorias políticas – 

jurídicas de que uma ciuitas se poderia revestir, segundo Plínio (III, 7): colonia, 

municipium ciuium romanorum, oppidum latinum, oppidum liberum, oppidum 

foederatum, oppidum stipendiarium.
83

   

No território sob administração romana que, actualmente, corresponde a 

Portugal, podem considerar-se dois momentos fundamentais nas atribuições de carácter 

jurídico e administrativo. O primeiro enquadra-se no movimento de conquista e 

progressiva consolidação do território peninsular dos finais da República e inícios do 

Império com Sexto Pompeu, Júlio César e, fundamentalmente, com Octávio César 

Augusto. São os casos de Ebora Liberalitas Julia, Olisipo Felicitas Julia, que se torna 

no primeiro municipium ciuium romanorum ou ainda Salacia Urbs Imperatoria. O 

Segundo momento corresponde ao governo da dinastia Flávia, concretizando-se em 

renovações urbanísticas atestadas em Conimbriga e Aquae Flaviae
84

. Estes dois 

momentos são reveladores de evolução e mudança na organização do território. 

No caso das capitais de conuentus, Bracara Augusta, Scallabis e Pax Iulia, o 

seu estatuto de colonia
85

 revela, desde o início, o seu papel de pólos de romanização. 

Se, por um lado, a circunscrição em ciuitates respeita a vivência indígena, 

enquadrando-a
86

, a divisão em conuentus, num plano administrativo hierarquicamente 
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superior, garante a manutenção do espírito e prática romanos. A articulação dos dois 

planos, ciuitates e conuentus denuncia um projecto planeado de gestão de território e 

uma capacidade versátil de captar a vivência geral do território onde os romanos 

chegam. Nesta complementaridade se criam os alicerces de um espaço estruturante com 

raízes na História e Geografia capaz de permanecer na Antiguidade Clássica e, para 

além dela, na Antiguidade Tardia. 

 

 

 

III.4. O contexto romano (século III/século IV) da Antiguidade Tardia 

 

           III.4.1. As províncias romanas na Península Ibérica. A 

individualização da Gallaecia  

A mais ampla divisão administrativa peninsular, a organização em três 

províncias da Tarraconensis, Baetica e Lusitania, manteve-se até ao final do século 

III. Foi com Dioclesiano, entre 284 e 288-289, que a província da Tarraconense foi 

dividida em três partes, Galécia, Tarraconense e Cartaginense. A Galécia tomou como 

sua capital, Bracara Augusta, integrando o seu próprio conuentus, os restantes dois a 

Norte e Este, com sede em Lucus Augusti e Asturica Augusta
87

 e ainda parte do de 

Clunia (Figura 8) 

Esta medida traduz, de alguma forma, a compreensão por parte das elites da 

governação romana de uma certa especificidade e importância económica 

(concretamente mineira) dos territórios a noroeste da península e, em particular, o nível 

de desenvolvimento do conuentus bracaraugustano e da sua capital. Para Manuela 

                                                                                                                                          
suposta equivalência entre as ciuitates e os populi que, supostamente, corresponderiam à estrutura 
étnico pol+itica pré-romana (…) vários autores defendem hoje que ambas as realidades possuem um 
conteúdo territorial e político claramente definido por Roma, de acordo com os seus interesses, 
designadamente tributários. “A romanização “. Minho. Traços de Identidade, pp. 222 e 223; 
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e económicas do Império durante o século III. “A Romanização”, Minho. Traços de Identidade, p. 224; 
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Martins, a escolha de Bracara Augusta como capital da nova província da Galécia 

revela claramente a continuidade de intenções de autonomia, já expressas com Caracala, 

e a consciencialização, não só da particularidade da região noroeste, no todo da 

Tarraconense, como, em especial, da individualização e nível de integração da zona 

bracarense nesse mesmo noroeste peninsular
88

. 

 

III.4.2. A Dioecesis das Hispânias  

A reestruturação operada por Dioclesiano (284-305) foi muito profunda e 

estendeu-se a todo o Império. Foi o tempo da diarquia que conduziu à tetrarquia, 

quando Dioclesiano compreende que,  para fazer face às pressões sobre as fronteiras a 

Ocidente e ao acordar persa que pressente a Oriente, cada um dos Augustos tem de ser 

assistido por um homem de confiança, um César.
89

A reorganização provincial 

corresponde a esta necessidade de disposição perante as dificuldades que o Império 

romano atravessa. As províncias romanas foram agrupadas em dioceses civis 

comandadas por um uicarius. A totalidade da Hispânia foi agrupada na dioecesis das 

Hispanias, nos finais do século III (cerca de 296)
90

 e Emerita Augusta passa de capital 

da província da Lusitânia para capital da referida Dioecesis. As dificuldades de uma 

história da organização administrativa da Península Ibérica, durante a Antiguidade 

Tardia, são equacionadas por Josep Maria Gurt I Esparraguera. 
91

Este autor cita um 

trabalho de Albertini datado de 1923,
92

  no qual se refere que a organização em 

conuentus teria sido posta em causa com a reforma dioclesiana.
93

 No entanto, Gurt I 

Esparreguera aconselha a uma reflexão sobre o tema considerando-o pouco esclarecido. 

Assim sendo, citando Albertini e Vives
94

, Gurt I Esparreguera apresenta as províncias e 

os respectivos conuentus da Dioecesis das Hispanias para o século IV.  

 As províncias englobadas pela Dioecesis das Hispânias são seis, englobando a 
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 Manuela Martins, op. cit. P. 224 e 225. Tendo em conta a nota 26 referente a Jorge de Alarcão, parece 
verificar-se agora uma compensação da região e conuentus bracaraustano; 
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 André Chastagnol, “L’Evolution politique du Règne de Dioclétien,” Antiquité Tardive, 2, pp 23-31;  
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1923; 
93

 Gurt I Esparreguera, op. cit. P. 164; 
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Península Ibérica e o norte de África, comprovando a estreita relação entre os dois lados 

das Colunas de Hércules (Figura 9):   

      1. Baetica;  

      2. Carthaginensis;  

      3.Tarraconensis;  

      4. Gallaecia: conuentus: Bracarensis, Lucensis, Asturum;  

      5. Lusitania : conuentus: Pacensis, Emeritensis, Scallabitanus; 

      6. Mauretania Tingitana. 

Entre os anos de 379-380 e 395, Gurt I Esparreguera, seguindo Albertini, indica 

a formação da província independente formada pelas Ilhas Baleares denominando-a 

Insulae Baleares; a designação da província da Mauritania Tingitana fica 

simplesmente Tingitana. Deste modo, a Diocesis Hispaniarum passa a contar com sete 

províncias no final do século IV. 

O final do século IV é marcado pela assumpção da separação do Império 

Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. A data de 395 

assinala a morte do Imperador Teodósio que estipulara a divisão do império pelos seus 

filhos. A Ocidente ficaria Honório e a Oriente, Arcádio. 

 

III.4.3. O Cristianismo 

Um factor determinante para a compreensão da dimensão de todo o processo 

evolutivo que decorre no Império Romano como um todo e no Ocidente peninsular, em 

particular, num momento de forte transição e mudança como são os séculos III e IV,  é 

o entendimento do Cristianismo como factor profundamente interventivo na vivência 

geral das populações e não apenas como elemento transformador do ponto de vista 

religioso.  

A introdução do Cristianismo na Península Ibérica fez-se no conjunto da ampla 

difusão e bom acolhimento que a parte mais ocidental do Império Romano fez às 
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religiões orientais em geral. São exemplos, o Judaísmo, o Mitraísmo
95

, o 

Heliocentrismo
96

 os cultos a Isís e a Serápis, a Cybele, bem como a divulgação dos 

mistérios dionisíacos.
97

 

O Cristianismo utilizou a teia de vias que uniam todo o Império e encontrou no 

meio citadino mediterrânico, nos seus comerciantes e na largamente instaurada, Pax 

Romana, um meio privilegiado de rápida transmissão. A ideia de igualdade defendida 

por Cristo abria perspectivas para uma nova óptica na sociedade e criou condições para 

atrair vários adeptos.
98

 

São sinais da presença do Cristianismo na Península Ibérica dois aspectos 

importantes: o primeiro refere-se a mártires perseguidos e executados. Por exemplo, em 

259, foram executados na arena do Anfiteatro de Tarraco, o seu bispo Fructuosus, 

conjuntamente com os seus diáconos Augurius e Eulogius, em consequência da 

repressão iniciada pelo imperador Valeriano; no tempo de Dioclesiano, com a Grande 

Perseguição de 303 e 305, igualmente se registaram perseguições e vítimas em várias 

cidades espalhadas pelas cinco províncias da Península. Em Olisipo, durante a 

perseguição de Dioclesiano, foram martirizados Veríssimo, Máximo e Júlia e, em 

Bracara Augusta, S. Victor, muito embora nada de mais seguro se possa acrescentar a 

esse respeito.
99

 O segundo aspecto revelador é a realização do Concílio de Illiberis 

(Elvira, na província da Bética) em data incerta, mas provavelmente entre 295 e 314
100

. 

A reunião deste Concílio, na Bética, explica a maior difusão do Cristianismo nas zonas 

a sul e oriental peninsulares, mais perto do Mediterrâneo e mais romanizadas. Com 

efeito, cerca de vinte e três representantes eclesiásticos, neste Concílio, são oriundos da 

Bética a que se devem acrescentar sete da Cartaginense, dois da Tarraconense, três da 

Lusitânia e um da Galécia.
101

  Os representantes da Lusitânia são Liberius de Emerita 

Augusta, Vicentius de Ossonoba e Quintianus de Ebora. Da Galécia, o representante 

provém de Asturica Augusta. O Concílio de Illiberis é indicativo da evolução do 
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primeiro Cristianismo peninsular e são extremamente importantes as suas 

decisões,
102

das quais se apresentarão algumas. Em primeiro lugar, reflecte uma grande 

preocupação de ordem moral e disciplinar, face a alguma permissividade e mesmo 

oportunismo
103

 por parte da comunidade eclesiástica. Esta chamada de atenção prender-

se-ia com a liberdade concedida aos cristãos e quase coincide com o Concílio (Édito de 

Milão de 313), sendo urgente a manutenção de um rigor que teria de vir de dentro e não 

impulsionado pela pressão exterior das perseguições
104

. Este Concílio é o primeiro a 

exigir aos clérigos a abstenção da vida conjugal (Cânon XXXIII)
105

. O Cânon 52 do 

Concílio de Illiberis, por exemplo, refere-se à Igreja como edifício utilizando o termo 

ecclesia
106

característico do período pré-constantiniano. Para a História da Arte reveste-

se de grande importância, neste contexto romano da Antiguidade Tardia, a proibição 

estabelecida neste Concílio, de picturae nos edifícios religiosos, posição reforçada 

posteriormente por Agostinho de Hipona e Epifânio de Salamina.
107

O Concílio traduz 

também a relação entre Paganismo e Cristianismo, a permanência e resistência do 

primeiro e a lenta mas persistente imposição do segundo. Em Illiberis introduzem-se 

princípios da organização monástica no Ocidente, particularmente na Hispania que 

dava os primeiros passos com S. Antão, no Egipto. 

Estes dois aspectos, as perseguições e o Concílio de Illiberis, traduzem a 

presença do Cristianismo na Península e, em particular, a realização do Concílio, uma 

estrutura organizada e hierárquica que pressupõe uma anterioridade razoável para a 

expressão e difusão da religião cristã. Para José Mattoso e Justino Maciel parece ser 

clara a presença, na Península Ibérica, de comunidades cristãs e não apenas de fiéis 

isolados, a partir do último quartel do século II.
108

 José Mattoso e Justino Maciel citam 

uma primeira notícia da presença de comunidades cristãs na Península, precisamente em 

zonas mais afastadas dos centros meridionais, ou seja, das províncias da Galécia e 
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Lusitânia, demonstrativa da presença do Cristianismo no centro e norte da Hispânia. 

Trata-se de uma carta do Bispo Cyprianus de Cartago aos fiéis de Emerita Augusta, 

Legio e Asturica Augusta. Estes tinham-lhe pedido apoio na sua contestação contra 

dois bispos, Martialis e Basilides, que haviam sido depostos das suas Sés. Estes bispos 

depostos tinham pedido a Estêvão, bispo de Roma, para regressar a seus lugares e 

obtiveram deste uma resposta favorável. A questão prendia-se com as falsas declarações 

que Martialis e Basilides tinham obtido por parte de magistrados imperiais, dizendo 

que esses bispos tinham realizado sacrifícios aos deuses, de modo a escaparem da 

perseguição de Trajanus Decius (249-251). A carta de S. Cipriano (datada de 254), que 

se reunira com outros bispos, foi intransigente para com Martialis e Basilides.
109

 

O século IV conhece decisões, a nível geral no Império, absolutamente decisivas 

para a existência oficial do Cristianismo. Com o Imperador Constantino, em 313, O 

Édito de Milão consagra a liberdade de culto religioso. Com o Imperador Teodósio, em 

380, o catolicismo torna-se religião oficial do Estado romano. Estas deliberações 

globais evidenciam a força da propagação do Cristianismo no Império tendo a sua 

associação ao Poder constituído uma promoção que alterará profundamente a visão 

sobre a sociedade, o poder, a cultura e, muito concretamente, na Arte, na arquitectura e 

a escultura.   

A vivência do Cristianismo, logo após a segurança do Édito de Milão, não foi 

destituída de controvérsia. O Maniqueísmo espalhava-se pelo Ocidente e, no que 

respeita ao fundamento de questões teológicas, o despoletar do Arianismo, em 323, 

agitou a discussão. Arius, nascido em Alexandria em 270, opôs-se à doutrina da 

perfeita igualdade das três entidades divinas (questão Trinitária), questionou a divindade 

de Cristo (questão Cristológica), não o considerando como à imagem do Deus 

invisível
110

 mas subordinado a Ele, não partilhando, portanto, da mesma substância 

(Consubstancialidade). Para Arius, era impossível conciliar a questão Trinitária com 

aquela que, para si, era a questão essencial: o princípio do Monoteísmo. Em 325, no 

Concílio de Niceia, Constantino proclamou a doutrina ortodoxa e considerou o 

arianismo uma heresia. A reacção ortodoxa ao Arianismo revestiu-se de uma forma 

violenta que acabou por não resolver a questão. O seguinte Concílio de Sirmium (357) 

viu ainda estas questões serem tratadas, sob uma nova óptica, uma vez que o Imperador 
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que sucedera a Constantino, Constâncio, adoptara uma táctica menos intransigente e, de 

certa forma, conducente a uma junção de perspectivas entre católicos e arianos.
111

 É 

então que o Ocidente peninsular se envolve nestas questões com a comparência em 

Sirmium do primeiro bispo conhecido de Olisipo Felicitas Julia, Potamius. Potamius 

teria assinado a fórmula ariana no Sínodo de Sirmium.
112

  Regressado Potamius à 

Hispania, teria morrido pouco depois. José Mattoso, considerando os textos deixados 

por Potamius declara que estes não contêm qualquer vestígio de heterodoxia ou terão 

sido escritos antes da sua adesão ao Arianismo.
113

 Justino Maciel acentua, em relação a 

este autor, a sua formação clássica na sua conjugação com o Cristianismo e a forma 

como Potamius se envolveu na dinâmica do Cristianismo, na segunda metade do século 

IV. 

Outra questão, envolvendo o noroeste peninsular, marcará presença na segunda 

metade do século IV, praticamente contemporânea da oficialização do Catolicismo 

como religião do Estado romano: o Priscilianismo. A partir do ano de 378, surgem 

denúncias por parte de Hyginus, bispo de Corduba, Ithacius de Ossonoba e Hydatius, 

bispo metropolita de Emerita, em relação a Pricillianus, proprietário de uillae, na 

região de Ávila (norte da província da Lusitania e oriente da Gallaecia) e um grupo de 

adeptos que estariam envolvidos em doutrinas de Gnosticismo, Maniqueísmo e 

Ascetismo. Segundo José Mattoso “ O Gnosticismo proclamava a prevalência do 

“conhecimento” espiritual ou místico sobre toda a espécie de práticas cultuais, da 

vivência sobre a doutrina e o dogma e das práticas iniciáticas destinadas a alguns, sobre 

a liturgia pública destinada a todos” ; a doutrina do Maniqueísmo “opunha radicalmente 

o bem ao mal, o espírito à matéria e, por isso, condenava a hierarquia religiosa e civil, a 

sexualidade, a posse de bens materiais.”
 114

Tendo em conta estas ideias, seriam 

compreensíveis as atitudes ascéticas de Priscillianus e dos seus seguidores, a par com 

uma actividade de intenso proselitismo. Idácio, bispo de Chaves, na sua Crónica refere--

-se a Priscillianus como se tendo “inclinado para a heresia dos gnósticos”
115

.Como este 

movimento crescesse em influência, realizou-se, em 380, um Concílio em Saragoça para 
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o reprimir. Entretanto, Priscillianus obtém o apoio de vários bispos da Hispania e foi 

ordenado bispo de Ávila. Esta situação provoca a resposta dos prelados de Emerita e 

Ossonoba que apelam ao Imperador Graciano que os expulsa. Priscillianus resolve 

então apelar ao Papa Damasus e ao Bispo Ambrosius de Milão. Sem sucesso na Itália, 

dirige-se às Gálias onde é considerado herético pelo Concílio de Bordéus, em 384. 

Priscillianus apela então ao próprio Imperador, agora Magnus Maximus, aclamado pelo 

exército na Britania e instalado em Treueri que parece disposto a resolver o assunto. A 

questão passa a estar entregue à justiça secular e, como a acusação a Priscillianus e 

seus adeptos envolvia a prática de magia e corrupção de costumes, crimes reclamados 

pelo poder civil, foram condenados à morte em 387.
116

 

Hydathius de Chaves sintetiza as consequências da morte de Priscillianus 

numa única frase: “ A partir daí, a heresia dos priscilianistas (invade) a Galécia”
117

. 

Priscillianus foi considerado um Mártir, os seus restos mortais foram trazidos para a 

Gallaecia. Com efeito, as consequências do destino de Priscillianus e dos seus adeptos 

foram profundas, não deixando os seus contemporâneos indiferentes e, sobretudo, não 

deixou a Gallaecia intocável. Justino Maciel sublinha que o movimento priscilianista 

representa una forma alternativa de conceber a vivência do Cristianismo que se revela 

muito expressiva, numa altura em que este avança num crescendo para a oficialização 

no Império Romano, coincidência decerto não casual. Esta forma alternativa estaria 

mais próxima de um Cristianismo primitivo, que se empenhava numa proposta de 

igualdade e justiça sociais e que era bem acolhida por uma vasta população serviçal e 

reduzida ao trabalho duro e, também, muito concretamente, pelas mulheres.
118

 Estes 

propósitos não deixam de ser partilhados também pelo movimento monástico que se 

desenvolve na Gallaecia. Assim numa outra perspectiva social, ficavam bispos como 

Ithacius de Ossonoba e Hydatius de Emérita, ligados à posse das terras, à influência 

social e interessados na ligação do Cristianismo ao aparelho político.
119

 Da mesma 

forma, José Mattoso, fazendo uma reflexão sobre o fenómeno priscilianista, considera 

que este agitou sobretudo o âmbito da disciplina eclesiástica e não tanto o do dogma e 
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da doutrina, até porque, acrescenta, as duas doutrinas, Gnosticismo e Maniqueísmo não 

eram, ao tempo, muito claras, como não o seriam também o Gnosticismo e o 

Maniqueísmo dos primeiros membros priscilianistas.
120

 Talvez esse motivo, 

continuando o raciocínio de José Mattoso, explique a popularidade do movimento 

priscilianista ao se tornar permeável a práticas pagãs, em especial de carácter 

astrológico, espalhadas pelas zonas rurais, realizando um peculiar sincretismo religioso. 

Este facto poderá ter justificado as acusações de magia feitas a Priscillianus e aos seus 

adeptos. José Mattoso continua, referindo que a forte oposição dos bispos da Lusitania 

e da Baetica a Pricillianus se baseou no receio da subversão da hierarquia eclesiástica. 

No fundo, considera José Mattoso, o que está em causa, neste primeiro momento do 

Cristianismo, é “ a enorme diferença de atitudes perante e religião. Os bispos 

“civilizados do sul que exerciam as sua funções um pouco como membros da 

aristocracia senatorial urbana do fim do Império, que faziam da religião um acto público 

e solene e que, mesmo quando organizavam esmolas, desprezavam as multidões 

populares. Deviam ficar vivamente chocados com as práticas ascéticas, com o culto um 

tanto ou mesmo francamente esotérico e com as tendências populistas e rurais dos seus 

adversários (…) Estes bispos representavam, de resto, uma tendência corrente na época, 

que teve numerosos adeptos entre o clero ortodoxo, que via com grande antipatia o 

ascetismo anti-social dos monges e que acusava facilmente de heresia tudo quanto 

pudesse aproximar-se do Maniqueísmo e do Gnosticismo. 
121

 A Gallaecia apresenta, 

conclui o historiador, uma superficial romanização que, consequentemente, dificultou a 

penetração do Cristianismo identificado com a cultura romana e facilitou a propagação 

de uma seita sincrética porque permeável ao Paganismo e ao populismo, como foi o 

caso do Priscilianismo.
122

 

O Concílio de Toledo, realizado entre 397-400, condena o priscilianismo na 

Gallaecia. Há notícia de bispos que renegam publicamente a heresia priscilianista como 

é o caso de Paternus episcopus ecclesiae Bracarensis, o primeiro bispo conhecido de 

Braga e o destaque de um outro, Exuperantius, Lucensis Conuentus, Municipius 

Celenis, pelas razões inversas, ou seja, por ter sempre condenado o Priscilianismo. 

Através dos cânones deste Concílio, apreende-se a profunda extensão da heresia 
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priscilianista na Gallaecia entre 387 e 397,
123

que leva Justino Maciel a afirmar “Deduz-

--se ainda, destes textos, que se assistiu na Gallaecia a uma tentativa de instauração de 

uma igreja popular”.
124

 Dos escritos de Idácio de Chaves verifica-se precisamente esta 

situação e até que ponto a herança de Priscillianus agitou, na Gallaecia, as regras da 

disciplina eclesiástica. Idácio refere-se ao Concílio de Toledo, na Cartaginense, 

apontando outros bispos, para além de Paternus, que renegaram a heresia priscilianista. 

Assinala a presença, no dito Concílio, do bispo Ortigius, da Gallaecia, a quem é 

restituída a titularidade das suas igrejas que lhe tinham sido tiradas por bispos 

priscilianistas, obrigando-o a exilar-se porque professar o Catolicismo.
125

 

A Antiguidade dos séculos III e IV, em contexto indubitavelmente romano, sofre 

profundas alterações a todos os níveis: político, económico, social e religioso, 

anunciando uma primeira Antiguidade Tardia. Nela, a Península Ibérica conhece um 

papel interventivo, ilustrando a emergência do importantíssimo factor que é o primeiro 

Cristianismo nas suas relações com as heresias ariana e priscilianista e no contacto com 

o Paganismo. Uma realidade que atesta crises de crescimento e identificação, quer a 

nível ideológico, quer a nível organizativo, mas que caminha a passos largos para a sua 

institucionalização. Este primeiro Cristianismo ou Paleocristianismo vai evoluir ao 

longo dos contextos seguintes da Antiguidade Tardia, definindo-se com expressão na 

Arte, na construção, na ornamentação, numa linguagem simbólica que vai buscar à 

realidade do contexto em que se implantou, a realidade romana, aprofundando-a. 

O presente capítulo (III.1.) foi introduzido por Egéria (Etheria?) por ser oriunda 

do “extremo do mundo” que será, provavelmente, a Gallaecia. Ela sintetiza-o, agora, 

por muitas razões, por ser monja e viajar (381-384), como determina uma das primeiras 

regras monástica, a de S. Pacómio (346)
126

 , por ser cristã piedosa na senda dos lugares 

sagrados, por ser mulher, culta e contemporânea de todos estes acontecimentos. Ela 

ilustra a dinâmica do Paleocristianismo na Península e as diferentes direcções que 

seguiu, em especial, na Gallaecia.   

A Antiguidade Tardia em contexto romano incorpora, na sua organização 

eclesiástica, operacional, no final do séc. IV, a organização administrativa da Península 

                                                
123 Justino Maciel, op.cit. p. 48-49- 
124 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 48;  
125 José Cardoso, Crónica de Idácio, 1995, 2, p. 10; 
126 Justino Maciel, As “Regulae Monachorum “ e a Arquitectura dos Mosteiros na Antiguidade Tardia, 

1998, p. 7-13; 
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Ibérica, concebida por Dioclesiano sobre o desenho estrutural das províncias romanas 

anteriores. Essa continuidade na geografia administrativa da Península é fundamental e, 

como escreve Gurt I Esparraguera, tem sido assinalada por historiadores em geral e da 

Igreja em particular: “ …los historiadores que se ocupan da la Antigüedad Tardia 

hispanica consideran que los documentos eclesiásticos tardios reflejan muy bien la 

estrutura y los límites de la división civil de finales del siglo IV, mientras que los 

historiadores de la iglesia intentan encajar los limites de las diócesis eclesiásticas 

hispânicas com el de las mencionadas províncias administrativas bajoimperiales”
127

. 

Uma prova desta coincidência entre divisões administrativas e eclesiásticas é a 

indicação da proveniência do bispo Exuperantius no Concílio de Toledo de 397-400, 

em que se procedeu à condenação do Priscilianismo na Gallaecia e em que este bispo se 

destacou pela sua resistência à heresia. A indicação da proveniência é Gallaecia, 

Lucensis Conuentus, Municipius Celenis, ou seja, da província da Gallaecia, 

conuentus Lucensis e municipius Celenis. Como refere Gurt I Esparraguera, “Este 

dato literário confirma que la administración eclesiástica de fines del siglo IV e inícios 

del V conserva la demarcación territorial romana clásica.”
128

 Para além deste exemplo, 

o Cânon XVII do Concílio de Calcedonia, em 451, escreve que a Igreja se deve moldar 

às demarcações provinciais civis do Império. Apesar destes exemplos, o autor considera 

ser necessária alguma precaução quanto à coincidência dos termos província 

administrativa e província eclesiástica, na medida em que, embora os textos dos 

sínodos utilizem a palavra província, não determinam o seu carácter, nem a sua 

delimitação. Os historiadores interpretaram-na como província eclesiástica uma vez que 

se trata de textos conciliares.
129

Consequentemente, Gurt I Esparraguera considera ser 

mais correcta a designação de distritos eclesiásticos, embora o termo seja pouco 

esclarecedor e as listas das sedes episcopais e do seu âmbito territorial continuem a ser 

uma incógnita.
130

 Ora, esta recomendação mostra-se relevante para o presente trabalho 

que elege os grupos episcopais visigóticos como a unidade histórico-geográfica de 

referência, num estudo de capitéis da Antiguidade Tardia. A análise de História da Arte, 

que se pretende desenvolver, tem de ser iluminada pela compreensão e integração dos 

capitéis com toda a sua especificidade num espaço cúmplice que se afirma como um 

                                                
127 Gurt I Esparraguera, Topografia de la Antigüedad Tardía Hispánica, 1994, p. 164; 
128 Gurt I Esparraguera, op. cit. P. 167; 
129 Gurt I Esparraguera, op. cit. P. 164;O autor refere que a investigação a longo prazo pretende esclarecer 

a referida coincidência. 
130 Gurt I Esparraguera, op. cit. P. 167; 
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substrato estrutural e estruturante. Deste modo, falar-se-á de topografia da Lusitania e 

da Gallaecia através dos capitéis, tal como de uma topografia da Antiguidade Tardia em 

que as marcas da sua identificação e evolução se vêem no espaço. O Cristianismo, 

considerado como factor nuclear e interventivo na transição para a Antiguidade Tardia, 

introduz alterações na habitabilidade de um vasto Território entendido, no seu sentido 

mais lato, próximo de Paisagem
131

, nas componentes rural e urbana, (introduzindo, por 

exemplo, a noção de suburbium, expressão utilizada pela primeira vez por Santo 

Isidoro de Sevilha
132

), estendendo-se às construções, aos capitéis e à linguagem 

expressiva da Arte. Deste modo, justifica-se uma topografia da Antiguidade Tardia que 

se inicia, precisamente, com a permanência (e, certamente adaptação) do espaço 

estruturante das ciuitates, conuentus, provícias administrativas, dioceses (grupos 

episcopais), províncias eclesiásticas ou distritos eclesiásticos, como propõe 

cautelosamente Gurt I Esparraguera. 

Até ao século III, pode considerar-se que a Península Ibérica conheceu um 

período de paz, perturbado em 175 d.C., com a invasão de Mauros (berberes) e, já nos 

meados do século III, com os Francos e os Alam anos. A pressão dos povos germânicos 

sobre as fronteiras ocidentais do Império Romano levou a um esforço de construção de 

muralhas e motivou a decisão global de reorganização administrativa com Dioclesiano, 

medidas entre outras, destinadas a lidar com a situação. O século V trouxe consigo a 

mudança total.  

 

 

 

 

 

                                                
131 Manuel Bendala Galán, Lorenzo Abad Casal, “La uilla en el marco conceptual e ideológico de la 

ciudad tardorromana”, Las uillae tardorromanas en el occidente del imperio: arquitectura y función, 

refere a noção de Cidade Antiga (relembrando Fustel de Coulanges) que assenta num territorio e é uma 

realidade social e jurídica cuja matéria- prima é a população articulada e diferenciada com formas de 

poder estruturado, com estruturas económicas complexas. Assim, a cidade implica uma íntima relação 

entre urbe e territorium e não há distinção entre cidade e campo; as uillae não estão apenas próximas da 

cidade, elas são também a cidade. P. 18-25;  
132 Justino Maciel, As “Regular Monachorum” e a Arquitectura dos Mosteiros na Antiguidade Tardia, 

1998, p. 22;  
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 III. 5. O contexto suévico (séculos V- VI) da Antiguidade Tardia 

           III.5.1. O Século V – Tempos Difíceis 

                        III. 5.1.1. Os Suevos 
 

“ Os Alanos e os Vândalos e os Suevos entraram nas Espanhas no ano 447 da 

era. “
133

 

                                                     Chronicon de Hydatius de Aquae Flavia 

 

A Crónica de Hydatius, bispo de Aquae Flaviae, nascido na Gallaecia 

(Lemica), cerca de 390, é a principal fonte para o conhecimento dos factos ocorridos na 

Península no final do século IV e primeira metade do século V, mais concretamente, 

num período compreendido entre os anos de 379, altura em que Teodósio é associado ao 

governo do Império, e o ano de 469. Hydatius descreve a chegada e o tumultuoso 

estabelecimento na Península dos povos germânicos, recorrendo a um tom sentidamente 

dramático, cuja seriedade é acentuada por uma escrita directa e concisa. Foi bispo de 

Aquae Flaviae, desde 427 até morrer, em 470.
134

 

Outra fonte peninsular é o presbítero Paulus Orosius, nascido nos finais do 

século IV, provavelmente em Bracara Augusta. Paulus Orosius escreveu os seus 

livros Historiarum Aduersus Paganos Libri VII em Hippona, numa altura em que 

regressa da viagem que efectuara ao Oriente (a partir de 413), fugindo aos povos 

germânicos que chegavam à Península Ibérica. Manteve um proveitoso contacto com 

Santo Agostinho de Hippona, em cuja filosofia do De Ciuitate Dei se inspirou. 

Santo Isidoro de Sevilha, no século VII, com a sua Historia de Regibus 

Gothorum, Wandalorum et Suevorum é outra das fontes peninsulares para o 

conhecimento e estudo deste período da história peninsular. 

Conhece-se um pouco dos Suevos, povo cujas primitivas origens se localizam no 

Norte da Europa e na Escandinávia, privilegiadamente por intermédio de Hydatius, 

observador atento e interveniente no curso dos acontecimentos. A sua expansão para o 

                                                
133 José Cardoso, Cronica de Idácio, 1995, 42, p. 12. Idácio introduziu a a Era Hispânica. Ao ano de 447 é 

necessário retirar 38 anos, o que corresponde ao ano de 409 da era Cristã.  
134 Jean-Pierre Leguay, O “Portugal” Germânico, Nova História de Portugal, vol. II, Das invasões 

germânicas à “Reconsquista”, 1993, p. 21; 
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centro do continente ter-se-á iniciado nos princípios da Idade do Ferro. 
135

Embora, de 

um modo geral, se considerem os povos “bárbaros” ou germânicos como um conjunto 

quase indiferenciado, a verdade é que os Suevos foram assinalados por Júlio César, já 

no ano 58 a. C., quando o exército romano enfrenta um grupo de inimigos germanos
136

 

unido sob a autoridade de um rex germanorum que se dispunha a atacar a Gália. Nesse 

grupo, são distinguidos sete povos, entre os quais, os Suevos, como se testemunha no 

De Bello Gallico
137

. É também César que os caracteriza pela belicosidade e treino 

militar contínuo; pelo cultivo do solo intercalado com a guerra; pela dedicação à caça e 

à vida ao ar livre, sem regras; pelo uso de vestuário exíguo, em terras frias; pelo repúdio 

à tentação do vinho, causador de enfraquecimento; pela alimentação à base de leite e 

carne.
138

 Tácito acrescenta pormenores que impressionam os romanos como o detalhe 

de os Suevos pentearem os cabelos para o lado, levantando-os e prendendo-os com um 

nó.
139

  

No final do século IV, os Suevos ocupam as regiões da Nórica e Panónia que 

correspondem à Áustria e Hungria actuais. 

 

III.5.1.1.1.O Ano de 409- A Entrada dos Alanos, Suevos e Vândalos na 

Península Ibérica 

As palavras introdutórias de Hydatius colocam-nos perante o facto de os Suevos 

entrarem no ano 409 da era cristã, na Península Ibérica, acompanhados por Alanos e 

Vândalos. Destes, os Vândalos, divididos em Asdingos e Silingos e Suevos, são de 

origem germânica, os Alanos de origem iraniana. São povos diferenciados que se 

encontram unidos.
140

 

O contexto da entrada destes povos na Península, integrado, em parte, pelo 

antigo e vasto dinamismo de movimentação dos povos germânicos na Europa, tem de 

                                                
135 Justino Maciel, “Os Suevos na Galécia e na Lusitânia”, Estudos Arqueológicos de Oeiras, 15, 2007, p. 

210; 
136 Justino Maciel, op. cit.,p. 210; 
137 Justino Maciel, op. cit. P. 210 e Jean Pierre Leguay, op. Cit. P. 17; 
138 Jean-Pierre, Leguay, op. cit., citando César, Guerre des Gaules, p. 18; 
139 Jean Pierre Leguay, op. cit., citando Tácito, La Germanie, p. 18; Justino Maciel, “Os Suevos na 

Galécia e na Lusitânia”, p. 210; 
140 S. A. Da Silva Pinto, “Suevos”, Dicionário de História de Portugal, 1985,vol. VI, pp. 100- 103. O 

autor alude à dificuldade de conjugar as diferentes versões sobre as origens e movimentações dos Suevos( 

por exemplo a sua ligação ao Quados referida por S. Jerónimo) antes da entrada na Península, 

(nomeadamente a passagem do Reno em 406)  e mesmo referentes aos povos com os quais entraram na 

Península, se ao mesmo tempo que Alanos e Vândalos como refere Idácio, se antes ou até por duas vias 

de entrada, a terrestre e marítima. 
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ser enquadrado no conjunto da agitação política, interna e externa, do Império Romano 

desde os finais do século IV. É neste sentido que se integra a versão de Paulus Orosius 

que refere que o cônsul Flávio Estilicão teria instigado os Alanos, Suevos e Vândalos a 

pegar em armas.
141

 Flávio Estilicão era de origem vandálica, tornou-se chefe do exército 

romano e genro do Imperador Teodósio (379-394). Em 395, há a co-regência do 

Império com partilha territorial entre os dois filhos de Teodósio, Honório (395-423) no 

Ocidente e Arcádio (395-408) a Oriente. Teodósio previra que Estilicão seria o tutor dos 

dois jovens imperadores.
142

Ora, segundo Paulus Orosius, Estilicão pretenderia colocar 

no poder o seu filho Euquério. Para Justino Maciel, esta versão não parece sustentável, 

apesar de referida por um contemporâneo dos acontecimentos.
143

  No entanto, esta 

versão ilustra bem como o final do século IV é fulcral na evolução do Império Romano, 

se tivermos em conta a pressão germânica nas fronteiras, a partilha do Império, após a 

morte de Teodósio, as negociações estratégicas entre romanos e germânicos, em certos 

casos de proximidade, cuja prova está na própria origem de Estilicão e, também, na 

ambição interna pelo poder no Império. 

É neste sentido que é referido o episódio do general Gerôncio.
144

 Em 406 (ou 

407
145

), autoproclamou-se, nas Ilhas Britânicas, Imperador Constantino III (406-412), 

apoiado pelas suas tropas. Passou seguidamente para as Gálias onde encontrou apoios. 

É nesta altura que Alanos, Vândalos e Suevos cruzam o Reno para Ocidente (406). A 

Hispania continuou, no entanto, a apoiar o Imperador Honório, continuando fiel à 

memória de Teodósio, que era originário do centro da Península Ibérica. Constantino III 

reage e decide enviar para a Hispania o seu filho Constante, com o título de “César”, 

apoiado por um exército de efectivos da Britania e da Gália. Na Hispania, organiza-se 

um exército comandado por familiares de Teodósio e composto por escravos e 

camponeses. Do confronto resultou a derrota dos familiares de Teodósio que fugiram. 

Então, Constante decide regressar às Gálias e deixa Gerôncio na Hispania. Entretanto, 

Estilicão, em 408, negoceia com o visigodo Alarico (derrotado pelo próprio Estilicão 

em 402) uma aliança contra a Gália de Constantino III. Estilicão acaba assassinado 

nesse mesmo ano. Em 410, Alarico saqueia a cidade de Roma, facto que é referido por 

                                                
141 Justino Maciel, op. cit. P. 210; 
142 Paul Petit, O Mundo Antigo, vol. I, 1976, p. 323; 
143 Justino Maciel, op. cit. P. 210; 
144 Justino Maciel, op. cit. P. 210-212; José Mattoso, op. Cit. P. 292-293 e 305; 
145 Justino Maciel, op. cit. P. 210 refere 406; José Mattoso, op. cit. P. 292 refere 407. 
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Idácio,
146

acrescentando que o chefe visigodo morreu nesse ano, sendo sucedido por 

Ataúlfo. Na Hispania, a situação não era menos agitada. Gerôncio momeia um 

elemento da sua clientela pessoal, um indivíduo chamado Máximo, com o título de 

“Augusto” que se fixou em Tarraco. Constante reage e parte das Gálias rumo à 

Hispania para debelar o usurpador. Gerôncio utiliza então um último e obscuro 

147
recurso: junta os partidários do Imperador Honório, que resistiam na Hispania, e 

pactua com alguns povos germânicos, prometendo-lhes a instalação na Península 

Ibérica. Avança para as Gálias, mas é obrigado a recuar perante o avanço das tropas de 

Honório. Acaba por se suicidar na Península e o seu “Augusto” preso e levado para a 

Corte de Honório, em Ravena. José Mattoso conclui. “Deste modo, Vândalos, Suevos e 

Alanos entraram na Hispânia. Estes acontecimentos mostram que não é correcto 

considerar a entrada dos “bárbaros” na Península, devidamente pactuada, como uma 

invasão”.
148

 

Considerando todos estes aspectos, o que se pode constatar é que a agitação na 

parte ocidental do Império romano, contrapondo a Itália às Gálias e à Hispania, com 

usurpação pelo poder legítimo, nomeadamente por Constantino III, a pressão germânica 

e pactos de variada natureza com os romanos, criou um vazio de poder efectivo que 

possibilitou a entrada dos Suevos, Alanos e Vândalos na Península Ibérica, em 409. 

Justino Maciel considera que tenha sido pela divisão de poder na Hispania ou pelo 

pacto de Gerôncio com os germanos, a verdade é que se criou uma “situação nova e sem 

controlo”.
149

 

 

 

III.5.1.1.2.O período de 409-411: A Desolação 

Escreve Hydatius: “ Os bárbaros, que tinham entrado na Península Hispânica, 

implacáveis, chacinam as populações e fazem depredações.”
150

À acção destes povos 

junta-se a peste e a fome. 

 

                                                
146 Referindo que Placídia, filha do Imperador Teodósio e irmã de Honório foi feita prisioneira em 

Roma.Idácio, Chronicon, 43-44;  
147 José Mattoso, op. cit. P. 293 
148 José Mattoso, op. cit. P. 293; 
149 Justino Maciel, op. cit. P. 212; 
150  Idácio, Chronicon, 46; 
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III.5.1.1.3. O Ano de 411 - A partilha  

Idácio escreve: “ No ano 457 da era (corresponde a 411) (…) tiram sortes sobre 

as regiões das províncias e dividem-nas entre si para (aí) habitarem. Os Vândalos 

ocupam a Galécia; os Suevos, (a região) situada no extremo ocidental do mar Oceano; 

os Alanos (ocupam) as províncias da Lusitânia e da Cartaginense; aos Vândalos, 

denominados Silingos, cabe-lhes em sorte a Bética. Os Hispânicos, (espalhados) pelas 

cidades e ópidos, que sobreviveram às razias praticadas pelos Bárbaros, (agora) 

dominadores das províncias, submetem-se-lhes como escravos.
151

  

A partir de 411, dá-se uma tentativa de reorganização da Península com a 

instalação dos Suevos, Alanos e Vândalos que não ocupam a província da Tarraconense, 

nem, no dizer de José Mattoso, a parte mais oriental da Cartaginense.
152

A referência de 

Hydatius ao local onde se estabeleceram os Suevos não a situa numa província romana 

da Península, mas na região situada no extremo ocidental do mar Oceano, o que leva 

Justino Maciel a considerar a hipótese de os Suevos terem ocupado toda a fachada 

costeira atlântica desde a Corunha ao Cabo de S. Vicente.
153

  Acrescentando, em auxílio 

desta sugestão, que Santo Isidoro de Sevilha, quando narra a vitória do rei visigodo 

Suintila sobre as tropas bizantinas do sul e sudoeste da Península, foi o primeiro na 

monarquia visigótica e Justino Maciel passa a citar o bispo hispalense: “a exercer o 

domínio de toda a Hispânia até às ondas do mar oceano, o que ninguém antes 

conseguiu.”
154

 As palavras de Hydatius, pouco precisas no local de estabelecimento dos 

Suevos, originam distintas interpretações. Para José Mattoso, por exemplo, os Suevos e 

os Vândalos Asdingos ficaram na Gallaecia,
155

 acrescentando que a divisão de 411 

resultou de um acordo entre Romanos e os povos germânicos da Península: “ Em 411, 

para fazer face à nova situação criada pelos usurpadores na Hispânia, Honório 

estabeleceu um pacto com os “bárbaros”ali instalados. Atribuiu-lhes a Galécia, a 

                                                
151 Idácio, Chronicon, op. cit. 49, P.13;  
152 José Mattoso, “A Época sueva e visigótica,” História de Portugsl, vol. I, 1992, p. 305; 
153 A propósito da determinação dos espaços ocupados pelos diferentes povos, ver S. A. Da Silva Pinto, 

“Suevos”, Dicionário de História de Portugal, 1985,vol. VI, pp. 100-101: “ Tudo leva a crer que os 

Suevos, de princípio, se circunscrevem à região costeira de Entre-Douro-e-Minho (convento jurídico de 
Braga). No aviso de F. Bouza Brey houve, contudo, um lapso de tempo em que os Vândalos ocuparam 

estes lugares; os Suevos, pouco numerosos ficariam mais a norte. De facto, os Alanos da Lusitânia, 

quando derrotados pelos Visigodos de Vália (418-419) fogem para o norte do Douro, para junto desses 

Vândalos (Idácio). Mas pelo êxodo deles (420) os suevos alargam-se para sul.” Esta indicação, que 

assinalamos a itálico. é reveladora das dúvidas suscitadas pela interpretação das palavras de Idácio e 

ilustra a hipótese de expansão dos Suevos para sul do litoral da Gallaecia, se não logo em 411, mais 

tarde. 
154 Justino Maciel, “Os Suevos na Galécia e na Lusitânia”, 2007, p. 212; 
155 Jose´Mattoso, op. cit. P. 305; 
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Lusitânia e a Cartaginense, mantendo para o Império a província Tarraconense. Assim 

terminou o período do domínio romano no actual território português.”.
156

Jean- Pierre 

Leguay, por seu turno, refere a inexistência de acordo ou tratado (foedus) entre romanos 

e germânicos, considerando que na repartição das terras “o sector costeiro norte-lusitano 

e sul-galeciano” ficou para os Suevos. Especifica que os Suevos terão ficado com a 

parte ocidental do conuentus de Bracara Augusta e ainda com os território das 

ciuitates e dos uici de Aquae Flaviae, Portucale, Lamecum, e Tudae. 

Posteriormente, os Vândalos Asdingos “apertados numa Galécia montanhosa e pobre, 

decidiram emigrar para as terras mais clementes da Bética, o que os obrigou a atravessar 

o território controlado pelos Suevos e a entrar em confronto com eles”.
157

Assim sendo, 

pertence ao campo das hipóteses o território ocupado primeiramente pelos Suevos na 

partilha de 411 e mesmo a sua alteração ou aumento posteriores. O que é certo é que os 

Suevos ocupariam a zona costeira que se estenderia, possivelmente, para o litoral da 

Gallecia (que extensão?), e da Lusitania (até onde?) não se podendo determinar ao 

certo a sua superfície. Como hipótese de trabalho (Figura 9), foi levada à letra as 

palavras de Hydatius de Aquae Flaviae e considerada a proposta mais recente de 

Justino Maciel. A percepção de um espaço repartido entre o poder romano e a esfera de 

controlo mais ou menos efectiva dos Alanos, Vândalos e Suevos, contribui para 

clarificar a ideia do espaço da Península, nos inícios do século V, em que a infra-

estrutura romana lhe dá consistência, a Diocesis das Hispânias em Emérita, também ela 

sede de bispado e metropolita da Lusitania, as províncias, os conuentus, as cuitates. 

A situação da Península era, portanto difícil neste início do século V e assustou 

muitos que procuraram, no seu abandono, uma solução. Foi o caso de alguns 

presbíteros, como Paulus Orosius, também narrador destes factos, e Auitus, ambos de 

Bracara Augusta. Auitus dirigiu-se para Jerusalém, mantendo o contacto com a Igreja 

bracarense. Foi grande dinamizador do culto dos Mártires, tentando trazer para a 

Gallaecia as relíquias de Santo Estevão, primeiro mártir a morrer depois de Cristo, 

segundo referência de Idácio de Chaves.
158

 Pediu a Orosius, mais novo, que as levasse 

para a Península, mas este não conseguiu atingir esse objectivo porque, nessa data, 415, 

os Visigodos tinham atacado o Levante peninsular. Paulus Orosius deixou então as 

relíquias de Santo Estevão numa basílica na Ilha de Menorca. Também a fuga foi a 

                                                
156 José Mattoso, op. cit. P. 293, 
157 Jean-Pierre Leguay, Portugal, das Invasões Germânicas à “Reconquista”, 1993, p. 43; 
158 Idácio, Chronicon, 58; 
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solução aceite pelo monge Baquiário, considerado originário da Gallaecia e talvez mais 

envolvido na questão priscilianista.
159

  

 

III.5.1.1.4. O Período de 411- 429: Medição de Forças  

Os anos 411 a 429 assistirão, na Península, a uma medição de forças entre os 

Suevos, Vândalos Asdingos, Vândalos Silingos e Alanos. O resultado será o 

aniquilamento dos Alanos e Vândalos Silingos e o êxodo dos Vândalos Asdingos com 

as intervenções do poder romano e dos Visigodos. Para clarificar este tempo complexo, 

ordenaremos estes anos como base na Crónica de Idácio, na sistematização de Justino 

Maciel e na leitura de José Mattoso: 

Aniquilamento dos Alanos  

 418 – Idácio refere que os Alanos dominavam os Vândalos e os Suevos. Os 

Alanos foram “desbaratados” pelos Visigodos, de tal modo que, os sobreviventes se 

colocaram sob a protecção do rei Vândalo Asdingo da Gallaecia, Gunderico. Quando, 

no início, Idácio refere Vândalos quer dizer Vândalos Asdingos, que estavam na 

Gallaecia. Os Alanos que resistiram ficaram sob a protecção desses Vândalos Asdingos 

e vão para a Gallaecia.
160

 

Os Alanos, que ficaram com uma zona de extensão considerável, englobando a 

Lusitania e a Cartaginense, foram os primeiros a perder os seus domínios. É curioso que 

Hydatius refira que eles dominavam os Vândalos e os Suevos. A situação inverteu-se 

rapidamente. 

 

Aniquilamento Vândalos Silingos  

418 – Idácio refere que os Visigodos, com o seu rei Vália, exterminam os 

Vândalos Silingos na Bética.
161

  

Movimentações dos Visigodos : Gálias-Península Ibérica -Gálias 

413 – Idácio diz que os Visigodos entram em Narbona na altura das vindimas.
162

 

Os Visigodos são chefiados por Ataúlfo (410-415); 

                                                
159 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 50; 
160 Idácio, Chronicon, 68, 
161 Idácio, Chronicon. 67;  
162 Idem., 55;  
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416 –Idácio informa que Ataúlfo foi “rechaçado”pelo “patrício Constâncio e de 

tal sorte (que se vê forçado a abandonar o que lhe) restava de Narbona e a dirigir-se para 

as Espanhas.” Aí é assassinado, sucedendo-lhe Vália. E continua Idácio: Em seguida, 

consertou-se a paz com o patrício Constâncio. Logo após, investe contra os Alanos e os 

Vândalos Silingos que ocupavam a Lusitânia e a Bética.”
163

  

            418 – Idácio revela que os Visigodos são chamados às Gálias por ordem 

do patrício Constâncio, tendo recebido “terras na Aquitânia, desde Toulouse até ao 

Oceano”
164

Conclui afirmando que Teodorico sucede a Vália. 

Nova intervenção dos Visigodos far-se-á sentir em 456. 

 Êxodo dos Vândalos Asdingos 

 419 – Idácio refere que se inicia a Guerra entre Gunderico, rei dos Vândalos 

Asdingos e Hermerico rei dos Suevos; 

 Os Vândalos Asdingos cercam os Suevos nos Montes Nérbasos; 
165

 

420 – Idácio regista que:” os vândalos, depois que os suevos levantaram o cerco 

a instâncias de Astério, conde das Espanhas, abandonaram a Gallaecia e passaram à 

Bética.”.
166

 Deste modo, como refere Justino Maciel, a saída dos Vândalos ficou a 

dever-se à intervenção do representante do poder romano na Hispania, o comes Astério, 

que obriga os Vândalos Asdingos a retirar-se. 

Segundo José Mattoso, no entanto, esta situação revelaria um primeiro 

entendimento entre Suevos e Romanos.
167

 

 420- Idácio refere que os Vândalos Asdingos chefiados por Gunderico 

abandonam a Gallaecia e dirigem-se -se para a Bética, tendo sido mortos alguns deles 

em Braga pelo uicario Maurocellus.
168

 

425 – Idácio afirma que os “Vândalos devastam e assolam as Baleares. Logo 

após a devastação de Cartago, Spartaria e de Sevilha, e das Espanhas, invadem a 

Mauritânia”.
169

 

                                                
163 Idem, 60; 
164 Idem, 69. P. 17; 
165 Idem, 71, p. 17; 
166 Idem, 74, p. 17 
167 José Mattoso, “A época suévica e visigótica”, História de Portugal, 1992, pp. 305-306; 
168  Idácio, Chronicon, 74 
169 Idem, 86; 
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428 – Idácio anuncia a morte de Gunderico, após ter lançado a sua fúria contra a 

Igreja de Sevilha. Justino Maciel esclarece que Gunderico profana a Igreja de S. Vicente 

em Sevilha.
170

 Novo chefe dos Vândalos Asdingos, Genserico, que Idácio diz que se 

torna ariano. 
171

 

429 – Idácio esclarece que o rei Geserico parte das Espanhas e passa à Africa 

com todos os Vândalos e suas famílias. No entanto, tendo sabido que o Suevo, 

Heremigário assolava Mérida, onde desrespeitara a mártir Santa Eulália, volta para trás 

e apanha-o. Na tentativa de fuga, Hermigário precipita-se no rio Anas, o Guadiana, e 

morre afogado. Geserico retoma então definitivamente o seu caminho para o Norte de 

África. 

José Mattoso apresenta também neste ponto uma leitura diferente, ao afirmar 

que os romanos, não conseguindo vencer os Vândalos Asdingos, recorrem ao auxílio 

dos suevos, com quem já se teriam entendido em 419. O exército dos Suevos teria 

enfrentado os Vândalos, perto de Mérida, mas foram derrotados. Os Vândalos decidem 

ir para a África do Norte resolvendo assim um problema aos romanos.
172

 

 

III.5.1.1.5. O período de 420- 429 - Os Suevos na Gallaecia 

Este período foi caracterizado pela paz entre Suevos e a população hispano-

romana da Gallaecia.  

 

III.5.1.1.6. O Período de 430 – 456 – Ofensivas suevas e esforços 

diplomáticos. O regresso dos Visigodos. 

Este período é caracterizado pelas relações dos Suevos com a Gallaecia, por um 

lado e com a restante Península, por outro. As relações são conflituosas e oscilantes 

entre os Suevos e a população hispânica da Gallaecia, sublinhando Idácio, que os 

Suevos não respeitam os compromissos. Multiplicam-se esforços diplomáticos entre os 

Suevos e o poder romano, em que o próprio Idácio intervém como intermediário. Em 

438, consegue-se firmar a paz entre os Suevos e a população da Gallaecia que se 

                                                
170 Justino Maciel, A Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 57, citando a 

informação de Santo Isidoro de Sevilha, Historia de Regibus Gothorum, Wandalorum, et Suevorum, 

73, PL 83,1077; 
171 Idem, 89; 
172 José Mattoso, “A época sueva e visigótica”, p. 306; 
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encontravam em guerra. Os Suevos aumentam as suas ofensivas ao restante território 

peninsular, a Lusitânia e Bética, no preciso momento em que assistem à saída ou 

aniquilamento dos outros povos que com eles entraram na Península, em 409. 

Aproveitam então para desenvolver uma política ofensiva que provoca várias tentativas 

de acordo com o poder romano. Os Suevos mostram-se completamente refractários às 

tentativas de acordo, assinalando como alvo as província da Tarraconense, símbolo do 

domínio romano na Península, precisamente a seguir aos esforços de uma embaixada.  

A instabilidade na Península também se faz sentir, como refere Hydatius, com a 

invasão de Vândalos vindos de África, por via marítima, até às costas da Gallaecia. E 

faz ainda uma referência aos Hunos que, em 451 chegam às Gálias, com o seu rei Átila, 

dirigindo-se para a Itália. Em 452, concerta-se a paz entre os Hunos e os Romanos.  

A agitação social interna é igualmente um factor de referência para Hydatius 

que noticia as bagaudes da Tarraconse (anos de 441, 454). 

Também neste período se dá um ressurgimento do movimento priscilianista na 

Gallaecia, em 445, mostrando como a realidade religiosa da Gallaecia continuava 

agitada, na medida em que não fora debelado o movimento priscilianista com o 

Concílio de 397-400 em Toledo. Hydatius menciona a morte do rei suevo Réquila em 

Emérita como um pagão, em 448. Sucede-lhe o seu filho Requiário, que se converteu 

ao Catolicismo, apesar da renitência de alguns membros da sua família, como informa 

Hydatius. As várias ofensivas de que Emerita será alvo, neste período, ilustram como 

esta cidade é relevante como capital das Hispânias, sede de um bispado que é 

metropolitano na Lusitania.
173

  

 

O regresso do Visigodos à Península, em 456, primeiro diplomaticamente e, 

logo a seguir, militarmente, dado o fracasso das diligências corteses e, sobretudo, das 

beligerantes respostas suevas, marcará uma nova fase na Península, na segunda metade 

do século V.   

Este período será sistematizado, a partir das informações de Hydatius 

complementadas com as de Justino Maciel: 

 

                                                
173 Importância de Emerita como sublinha Justino Maciel, “Suevos na Galécia e na Lusitânia, 1997, p. 

214; 
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Ofensivas Suevas: 

1. Gallaecia 

 

2. Lusitania 

 

3. Baetica e Cartaginense 

 

438 – 

Baetica 

(Hydati

us, 114) 

441-

Baetica 

(Sevilha) e 

Cartaginense. 

(Hydati

us, 123) 

446 – 

Pilhagem da 

Baetica e 

Cartaginense. 

(Hydati

us, 134) 

448 – 

Pilhagem na 

Baetica. 

Hydatius, 137 

e Justino 

Maciel, 

Suevos, p. 

215) 

  

456 – 

Pilhagem nas 

regiões da 

Cartaginense que 

tinham sido 

confiadas aos 

Romanos) 

Hydatius, 168)  

430 e 431 – Suevos perturbam a paz concertada (Hydatius, 91 e 96);  

Em 438, confirmam a paz com a parte da Gallaecia com a qual estavam em 

guerra (Hydatius, 113) 

429 - Emérita 

Augusta. 

(Hydatius, 90) 

439 - Emerita 

Augusta. 

(Hydatius, 119) 

  

440-Mértola  

Hydatius, 121) 
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4. Tarraconensis 

 

 

 

 

Embaixadas diplomáticas entre Suevos e Romanos 

431 e 432 – Embaixada, com a intervenção de  Idácio de Chaves, entre os 

Suevos e o representante romano, General Écio (Hydatius, 96 e 98); 

433 – O bispo Sinfósio é enviado a Ravena (Hydatius, 101) 

437- Embaixada de Censório e Fretimundo aos Suevos (Hydatius, 111); 

 440 – Conde Censório, embaixador romano, é capturado em Emerita. Será 

assassinado em 448 em Sevilha; (Hydatius, 121 e 139); 

452 – Os condes Mansueto e Frontão são novos embaixadores enviados aos 

Suevos (Hydatius, 155); 

454 – O imperador Valentiniano envia embaixadores a vários povos entre os 

quais aos Suevos (Hydatius, 161).  

456 – O conde frontão é enviado em embaixada aos suevos, acompanhado de 

visigodos (Hydatius, 170). 

 Intervenção dos Visigodos:  

449 – Pilhagem dos 

Vascões, Saragoça e Lérida 

(zona marcadamente 

independente). 

Hydatius, 142) 

456 – Pilhagem 

após a vinda do 

embaixador Frontão e de 

Visigodos, e o rei 

Teodorico “na sua 

condição de fiel aliado do 

Império Romano”. 

(Hydatius, 170) 

456 – Pilhagem 

após a vinda de uma 

embaixada só de 

Visigodos. 

(Hydatius, 172) 
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449 - Casamento do rei Requiário com a filha de Teodorico I, rei visigodo na 

corte da Gália (Hydatius, 140); 

456 – Os visigodos participam na nova embaixada do Conde Frontão aos Suevos 

(Hydatius, 170); 

456 – Os visigodos vêm sozinhos como embaixadores à Península (Hydatius, 

172).  

Invasão Visigoda à Península 

456 – O rei visigodo Teodorico II invade a Península, legitimado pelo Imperador 

Avito. 

Derrota dos Suevos. O rei suevo Requiário foge para os “extremos da 

Gallaecia” (Hydatius, 173). Justino Maciel esclarece que é Portucale,
174

tal como 

Hydatius referirá a seguir. 

Ataque e desolação em Bracara Augusta da qual dá notícia Hydatius de forma 

directa e incisiva e da qual também se poderá retirar como ilação, com relevância para a 

História e História da Arte, o crescimento da vida religiosa e dos locais de culto: 

“Embora a pilhagem da cidade de Braga não tenha sido sangrenta, todavia, foi bastante 

triste e digna de lástima. De entre os prisioneiros romanos, Teodorico, faz um grande 

número de prisioneiros. As basílicas dos Santos são desmanteladas. Derrubados e 

despedaçados os altares. As virgens consagradas a Deus são conduzidas em seguida 

(desses locais sagrados); porém é salvaguardada a sua virgindade. Os sacerdotes são 

despidos até ao limite da nudez e do pudor. Toda a população dos dois sexos é retirada 

dos santos lugares, com as crianças, donde se tinham refugiado. Os lugares sagrados são 

atulhados de jumentos, de gado e de camelos – (o que causa) horror. “
175

 

457 – Requiário é preso e executado às ordens de Teodorico II. Hydatius 

desabafa:  

“ Em suma, é destruído e liquidado o reino dos Suevos.” (Hydatius, 175). Parte 

do conuentus jurídico Bracara Augusta é pilhada por salteadores (Hydatius, 179). Os 

Visigodos dirigem-se para a Lusitania. Assustado o seu rei com os “prodígios” de 

Santa Eulália (Hydatius, 182) deixam a cidade. 

                                                
174 Justino Mciel, Suevos na Galécia e na Lusitania, 2008, p. 215; 
175 Idácio, Chronicon, 174; 
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Agiúfo dirige-se para a Gallaecia (Hydatius, 180). Foi Agiúlfo que degolara o 

embaixador Censório, em 448, talvez “…ao serviço ou comprometido com os Suevos”; 

agora surge “como pretendente ao trono daqueles (Suevos) (…) talvez motivado pelos 

visigodos”.
176

 Agiúlfo, que ambicionava os reino dos Suevos, morre em Portucale em 

459 (Hydatius, 187).  

457 – Os Suevos que permaneceram na “parte mais recuada da Gallaecia”, 

elegem para seu rei, Maldras (Hydatius, 181). 

 

III.5.1.2. Os Suevos e Visigodos 

Os Suevos e os Visigodos, presentes na Península Ibérica, estabelecem uma 

relação de forças entre ambos. As ofensivas dos Suevos denotam a forma como estes se 

relacionam com a população hispano-romana, ou seja, não se combinando com ela, 

diferenciando-se e aproveitando o saque.
177

Os Suevos infligem graves ofensivas à 

Gallaecia, atingindo-se o extremo das hostilidades entre eles e os galaico-romanos. Os 

Visigodos dividem-se entre acções diplomáticas, em colaboração com o poder imperial 

ou a título individual, e a tentação do saque, um pouco à maneira dos Suevos e fazem-

no, sobretudo, na Lusitania. É Hythatius que o nota quando noticia o saque de 

Ulixippona por Suevos e Visigodos.  

Entre os Suevos reina a luta pelo poder. Remismundus tenta concentrá-lo em si 

e estabelece relações com os Visigodos. Os Suevos convertem-se ao arianismo, prova 

da grande influência exercida pelos Visigodos. Em 469, os Visigodos tomam Emerita e 

não mais deixarão de a dominar. É uma prova de que estavam na Península para ficar. É 

neste ano que termina o Chronicon de Hydatius mencionando o envio de uma 

embaixada à Corte imperial. Muito em breve, em 476, cairá o Império Romano do 

Ocidente com a deposição de Romulus Augustus. 

 

 

                                                
176 Justino Maciel, Os Suevos na Galécia e na Lusitania, 2008, p. 215. Acrescenta que este Agiúlfo é uma 
personagem misteriosa, de origem suévica ou visogoda”. 
177

 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996,p 59, nota 441. Considera 
que é prova deste facto a ocupação de Olisipo e Conimbriga. 
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III.5.1.2.1.Período de 458- 469- Disputa de lideranças e saques na 

Península. Esforços de paz gorados. 

Movimentações dos Visigodos 

459 – Pilhagem e devastação na Gallaecia, (Asturica e Palentia). Regresso à 

Gálias. (Hydatius, 186), motivado pela morte do Imperador Avito (Hydatius, 183); 

           460 – Os Visigodos sob o comando de Cirila dirigem-se à Bética e 

procuram os Suevos (Hydatius, 192); 

461 – Emissários visigodos e do Império com mensagens de paz (Hydatius, 

197); referência a uma paz entre o Imperador Maioranus e Theodoricus II; 

462 – Os visigodos são enviados à Gallaecia, (Lucus) para massacrar os Suevos 

(Hydatius, 201); 

462 – Emissários Visigodos são enviados aos Suevos mas sem sucesso 

(Hydatius, 205); 

462- Sunericus, chefe militar visigodo, ocupa Scallabis (Hydatius, 206) e dois 

anos depois regressa às Gálias (Hydatius, 212); 

469 – Falhadas as mais recentes negociações com os Suevos, os Visigodos 

dirigem-se a Emerita (Hydatius, 245); 

469 – Os visigodos saqueiam Ulixippona (Hydatius, 246) 

Atitudes dos Suevos 

Organização do poder  

459 – Divisão dos Suevos que tentam obter a paz na Gallaecia; Uns, apoiam 

Maldras; outros, Frantano (Hydatius, 188); 

462 – Maldras é degolado (Hydatius, 198); 

462 – Grande luta pelo poder entre Fromário e Recismundus (Hydatius, 203); 

465 – Morre Frumarius e Remismundus submete os Suevos à sua autoridade 

(Hydatius, 223); Remismundus poderá ser filho de Maldras segundo informação de 

Santo Isidoro de Sevilha.
178

 

465 – Os Suevos, com Remismundus, enviam mensagens aos Visigodos que lhe 

                                                
178 Justino Maciel, “Os Suevos na Galécia e na Lusitânia”, 2008, p. 216, Historia e Regibus…33); 
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retribuem com presentes e uma esposa (Hydatius, 226); 

466 – O rei suevo Remismundus envia emissários aos Visigodos que, no 

regresso, vão a Conimbriga (Hydatius, 231); 

Entre 466 e 469 sucedem-se várias embaixadas. 

469 – Referência à embaixada sueva enviada ao Imperador romano com a 

presença de Lusidio (que lhes entregara Ulixippona); última referência de Hydatius às 

diligências entre Visigodos, Suevos e Romanos. 

Influência religiosa 

466 – Dos visigodos, é enviado um emissário ariano, Aiax, que espalha o 

arianismo entre os Suevos (Hydatius, 232); 

Ofensivas militares 

459 – A facção apoiante de Maldras dirige-se à Lusitania e saqueia Ulixippona 

(Hydatius, 188); Dirigem-se para a região da Gallaecia”confinante com o rio Douro e 

saqueiam-na”(Hydatius, 190). 

461 – Outras facções de Suevos, com Recimundo, saqueiam a Gallaecia 

(Hydatius, 193); 

461 – Maldras assassina o seu irmão e saqueia Portucale (Hydatius, 195); 

As hostilidades entre os galaicos e os Suevos aumentam de intensidade. 

(Hydatius, 196); 

462 - Os Suevos atacam a cidade de Lucus na Gallaecia (Hydatius, 199); O 

chefe suevo Frumário captura o bispo Hydatius de Aquae Flaviae (Hydatius, 201); O 

bispo é libertado do seu cativeiro três meses depois “pela graça de Deus e contra a 

vontade expressa e as ordens dos delatores…” (Hydatius, 207); 

462 – Rechimundus na Gallaecia, arrasa Orense e Lucus (Hydatius, 202); 

464 – Os Suevos arrasam várias regiões da Gallaecia (Hydatius, 219); Entre 

Galaicos e Suevos instala-se uma situação caótica. (Hydatius, 220); 

465 – “Os Suevos entram à traição em Conimbriga. Esbulham a família do 

nobre cântabro. Conduzem como cativa a Mãe, juntamente com os filhos.” (Hydatius, 

229); 
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466 – Os Suevos empreendem uma investida cruel contra os “Aunonianos” 

(Hydatius, 233).
179

Referência, em 469, da paz com estes povos (Hydatius, 249); 

467 – Os Suevos fazem investidas na Lusitania (Hydatius, 240);  

468 – “Conimbriga, ludibriada na paz, é posta a saque. São destruídas as casas 

juntamente com alguns panos de muralhas. Os habitantes são reduzidos ao cativeiro e 

deportados. A cidade e a região transformam-se num deserto.” (Hydatius, 214); 

469 – Os Suevos ocupam Ulixippona que lhes é entregue pelo governador da 

cidade, Lusídio; os Visigodos, chegando perto da cidade, invadem-na e pilham a parte 

ocidental com os Suevos (Hydatius, 246); 

469 – Os Suevos pilham na Gallaecia (Asturica) e na Lusitania. 

 

III.5.1.2.2. De 469 - até ao final do Século V. O Fim do Chronicon de 

Hydatius de Aquae Flaviae  

O Chronicon de Hydatius termina com a frase “E muitos outros prodígios 

ocorreram que será prolixo enumerar” que, não só lembra o final do Evangelho de S. 

João
180

, como recorda a passagem em que Gregório de Tours narra a chegada á 

Gallaecia do futuro S. Martinho de Dume.
181

Idácio narra os acontecimentos 

compreendidos entre o ano de 379 e o ano de 469 com um pormenor que acentua a 

agressividade de um século que se sente terrível. Naturalmente, é necessário 

contextualizar a própria visão do bispo católico Hydatius, que da sua diocese de Aquae 

Flaviae assiste à chegada dos Alanos, Suevos e Vândalos e acompanha as destruições 

que os Suevos acarretam à Gallaecia, provocando a ruína do mundo romano como o 

conhecera. As informações que nos oferece, são, no entanto, indiscutivelmente, pelo que 

diz e com o diz, o testemunho mais detalhado, vivo e significativo para o conhecimento 

do século V. 

A partir de 469 termina o relato de Hydatius.   

                                                
179

 José Cardoso, Crónica de Idácio. Este autor que segue na sua tradução  a de Tranoy, informa que se 
ignora por completo quem é este povo e onde se localiza, 1995, p.45, nota 164; 
180 Idácio, Chronicon, 253; O Evangelho de S. João indica: “ Muito outros prodígios fez ainda Jesus, na 
presença dos discípulos, os quais não estão escritos neste livro”(JO, 20, 30), Bíblia Sagrada, Missionários 
Capuchinhos, 1991, p. 1433; 
181

 Justino Maciel, “Os Suevos na Galécia e na Lusitânia”, 2008, p. 222: “E tal graça o senhor aí concedeu 
com a chegada dos penhores do Santo Patrono, que seria longo enarrar as que aí nesse dia se 
operaram”, Patrologia Latina, 71, 925; 
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A interpretação que se dá ao silêncio das fontes, nomeadamente de Santo Isidoro 

de Sevilha, é que, provavelmente, o final do século V terá assistido a um firmar de 

posições dos povos que se debateram pela Península, especialmente na segunda metade 

do século V, os Suevos e os Visigodos.  

 

III.5.2. O Século VI: A Península a três tempos: O Reino Suevo, o 
Reino Visigótico, a Presença Bizantina 

 (Figura 9). 

           III.5.2.1.Primeiro tempo: O Reino Suevo (… 550- 585) 

 

                      III.5.2.1.1.O Reino Suevo e S. Martinho de Dume 

 

“Não estejas sempre em acção. Deixa, às vezes, a tua alma repousar, sendo este 

descanso dedicado à busca da sabedoria e aos bons pensamentos.” 

                                                                        S. Martinho de Dume 

                                                                     Regra da Vida Virtuosa, 2
182

 

 

As notícias sobre o reino suevo surgem novamente a partir de 550 
183

com o 

bispo S. Gregório de Tours que se refere ao rei suevo Chararicus e à sua conversão ao 

Catolicismo, ao mesmo tempo que se dava a chegada à Gallaecia do futuro S. Martinho 

de Dume.
184

. A história do Reino Suevo conhece, neste período, uma evolução muito 

significativa que está, indissociavelmente, ligada à personalidade e acção de S. 

Martinho, monge, bispo e abade de Dumium, escritor e bispo de Bracara.  

É através de S. Gregório de Tours
185

 que se tem conhecimento que o rei suevo 

Chararicus reinava no noroeste peninsular, mais ou menos pela altura em que as tropas 

                                                
182 Pio G. Alves de Sousa, Pensamentos de S. Martinho de Dume, 2008, p. 22; 
183 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 61; Justino Maciel, “Os 

Suevos na Galécia e Lusitania”, 2008, p 217-218: Jose´Mattoso, “Época Sueva e Visigótica”, História de 

Portugal, 1992, p. 310 e 312; Luís Fontes, “O Período Suévico e Visigótico e o Papel da Igreja na 

organização do território”, Minho. Traços de Identidade, 2009, p. 274; 
184 Justino Maciel, O “De Correctione Rusticorum” de S. Martinho de Dume, 1980, p. 19; 
185Justino Maciel, “A Arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII, ano de 711)”, 1995, p. 128-129: 

Patrologia Latina, 71, 924); 
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de Justiniano desembarcavam no Sudeste da Península (551). Este rei era ariano tal 

como o seu povo. Ora, acontece que o filho do rei, Theodomirus, se encontrava doente 

com lepra. O rei, inconsolável, decide solicitar a intercessão do Santo Taumaturgo S. 

Martinho de Tours para cura do seu filho, enviando emissários a Tours. Como o seu 

filho não obtém melhoras, Chararicus promete converter-se ao Catolicismo. Para tal, 

volta a enviar os seus emissários, em peregrinação, junto do túmulo do Santo. O rei 

suevo compromete-se a construir uma basílica junto da sua corte, em Dumium, que 

seria consagrada às relíquias do Santo Taumaturgo, segundo as normas litúrgicas da 

altura. O resultado, desta feita, foi a cura do filho do rei suevo”
 186

 Dá-se então a 

chegada das relíquias de S. Martinho de Tours a Portus Galleciae (provavelmente 

Portucale) por mar, coincidindo este facto com a vinda à Gallaecia, também por via 

marítima, de um monge e sacerdote chamado Martinho.
187

 Esta simultaneidade espacial 

e temporal é considerada muito favorável, juntando-se-lhe o facto de o recém-chegado 

S. Martinho ser homónimo do Santo Taumaturgo de Tours e, ainda, como ele,
188

 natural 

da Panónia, em relação à qual guardavam os Suevos memórias das suas origens. Deste 

modo, o futuro S. Martinho de Dume irá dar continuidade ao processo iniciado com a 

cura do filho do rei Chararicus, ou seja, a conversão definitiva do povo suevo do 

Arianismo ao Catolicismo e a consagração da Basílica de S. Martinho de Tours, na 

Gallaecia, em local próximo da corte sueva, Dume. A marca de S. Martinho de Dume 

no percurso religioso dos reis suevos e do seu povo, no desenvolvimento cultural e nas 

decorrentes manifestações artísticas, será indelével. 

As razões da chegada de S. Martinho, às costas da Gallaecia, ao mesmo tempo 

que as relíquias do Santo Taumaturgo permanecem obscuras. Ainda conforme Gregório 

de Tours, S. Martinho chega às costas da Gallaecia, por mar, vindo do Oriente.
189

 No 

entanto, outras hipóteses se colocam. Segundo Justino Maciel, é possível que S. 

Martinho tivesse regressado do Oriente, chegado ao Mar Adriático e daí partido para as 

Gálias. Na verdade, existe proximidade entre os elementos da família real merovíngia e 

S. Martinho de Dume. Justino Maciel escreve: “ Nada sabemos da sua mais que 

                                                
186 Justino Maciel, “A Arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII, ano de 711) ”, História da Arte 

Portguesa, vol I, 1995, p. 128; Patrologia Latina 71, 924); 
187 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 69 que indica Gregório 

de Tours, Historia Francorum, V, 38. PL 71, 352-353. Vd nota Nº 538 e do mesmo autor De Miraculis 

S. Martini, I, 11. PL 71, 925; 
188 Justino Maciel, op. cit. P. 69, nota 549; 
189 Justino Maciel, idem, nota 151; e ainda o testemunho de Santo Isidoro de Sevilha: “ Ex orientis 

partibus navigans, in Gallaeciam venit”, Justino Maciel, “De Correctione Rusticorum”, 1980, p. 8; 
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provável permanência em Tours, mas é certo o seu conhecimento e amizade com 

membros da família real merovíngia, designadamente com Inês e Radegundes, que se 

lhe recomendam anos mais tarde, através das cartas do Bispo de Poitiers. Seria, pois 

daqui que Martinho seguiu para a Galiza …”.
190

 Sendo assim, vindo do Oriente 

directamente ou, com fortes probabilidades das Gálias, o que é facto é que S. Martinho 

de Dume opta por se dirigir à Gallaecia, ao extremo do mundo. Justino Maciel lança 

hipóteses: “ Seria a chegada dos emissários de Chararicus a Tours que determinou a 

vocação galaica do futuro Apóstolo dos Suevos, ele próprio com antecedentes étnicos 

que o aproximavam destes últimos? Teria sido enviado pela corte merovíngia à corte 

suévica como acompanhante oficial das relíquias do Santo Taumaturgo, sendo o seu 

carisma bastante para liderar activamente todo o processo autenticamente 

revolucionário que se seguiu após a chegada das relíquias à Gallaecia? Ou resultará a 

sua vinda de um plano da Igreja Romana para unificar, sob a sua cátedra, todo o 

Ocidente?”.
191

 Chega-se, portanto, ao campo das suposições, sendo permitido 

equacionar a chegada de alguém com uma formação tão especial, num momento tão 

providencial e de viragem na história do Reino Suevo. Para Justino Maciel, a sugestão 

de um plano da Igreja Romana representaria mais uma evolução da Igreja e da sua 

dinâmica do que um projecto do Papa que era, nessa altura, Vigilius, tendo-o sido desde 

537 até 555. Com efeito, este Papa, exceptuando a carta de resposta ao Bispo de 

Bracara, Profuturus, em cuja introdução se refere à Gallaecia como extremis 

mundi,
192

 centrou-se preferencialmente em questões mais centrais como as de Ravena. 

Justino Maciel encontra na dinâmica de Tours e do seu Santo (que foi bispo e monge 

nos finais século IV), S. Martinho, a grande motivação para a acção de S. Martinho 

duminense na Gallaecia, num momento fundamental da sua história com ou sem o 

eventual apoio da Igreja Romana e da corte merovíngia.
193

A leitura que Justino Maciel 

faz das palavras de Gregório de Tours, quando descreve as duas chegadas simultâneas 

de S. Martinho e das relíquias do Santo de Tours é um desmontar do seu simbolismo, 

traduzindo a luta essencial entre o Catolicismo e o Arianismo
194

 que, de facto, se 

operava na Gallaecia e à qual a igreja de Roma não poderia ser indiferente. O culto de 

                                                
190 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 69. Justino Maciel 

acrescenta que, actualmente, se aceita que S. Martinho tenha vivido no Oriente, Itália e Gália; 
191 Justino Maciel, op. cit. 1996, p. 69 ; 
192 Justino Maciel, op. cit. P. 63; 
193 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 69 e A Arte da 

Antiguidade Tardia, Historia da Arte Portuguesa, vol. I, p. 129 
194 Justino Maciel, A Arte da Antiguidade Tardia, História da Arte Portguesa, vol. I, p. 129 e Justino 

Maciel ,”Os suevos na Galécia e na Lusitânia”,2008, p. 222-223; 
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S. Martinho de Tours era suficientemente forte para emanar uma força salvífica e S. 

Martinho de Dume foi das primeiras personagens conhecidas a estimular a visita ao 

túmulo de S. Martinho de Tours por se identificar com a sua vida e querer fazer dela um 

modelo. Por essa razão, Justino Maciel considera que são Martinho de Dume consolida, 

no reino suevo, um tempo de homens novos.
195

 

Outros historiadores procuraram igualmente uma explicação para a conversão de 

Chararicus ao catolicismo e a chegada proverbial do futuro S. Martinho de Dume. José 

Mattoso, por exemplo, considera que o desejo de conversão do rei suevo poderá 

demonstrar uma progressiva assimilação entre suevos e galaico-romanos ou uma 

“iniciativa concertada por parte dos bizantinos e dos Merovíngios”.
196

Jean-pierre 

Leguay no seu capítulo para a História de Portugal, revisto por António H. de Oliveira 

Marques, vê na conversão de Chararicus, no seu recurso a S. Martinho de Tours e na 

acção de S. Martinho de Dume, uma conjugação de estratégias planeadas. O rei suevo 

pretenderia encontrar aliados fora da Península para reagir à pressão dos Visigodos e a 

presença de S. Martinho em Roma, teria sido aproveitada pelo Papa para o incumbir de 

uma “mensagem pontifical”, ou seja ir a Tours, sondar as intenções da delegação sueva 

e iniciar o processo de conversão.
197

 

A formação cultural e religiosa de S. Martinho de Dume desempenhou um papel 

determinante na sua actuação em Dume. Sobre a formação de S. Martinho formulam-se, 

fundamentalmente, duas teses relacionadas também com a sua origem. Uma delas 

defende que S. Martinho a partir da sua terra natal, a Panónia teria passado ao Oriente 

onde teria feito a sua formação e, daí, teria vindo para a Gallaecia. Esta é, segundo 

Justino Maciel, a tese tradicional que colhe bastantes defensores.
198

 Uma outra tese 

prende-se, não tanto com a questão da origem, que é aceite ser a Panónia (embora sem 

certezas quanto ao local exacto), mas fundamentalmente com a formação ocidental e 

concretamente romana de S. Martinho, nomeadamente na Itália. Esta tese foi 

inicialmente defendida na obra de Luís Ribeiro Soares e com ele é concordante Justino 

Maciel.
199

 Desta forma, os conhecimentos que S. Martinho de Dume revela dos 

                                                
195 Justino Maciel, “A Arte da Antiguidade Tardia”, História da Arte Portuguesa, vol. I, p. 123-125;  
196 José Mattoso, “A época sueva e visigótica”, História de Portugal, vol I, pp 312; 
197 Jean-Pierre Leguay, O “Portugal Germânico”, 1993, p. 81; 
198 Justino Maciel, op. Cit. P. 8; 
199 Justino Maciel, op. Cit. P. 7-18;Interessante é a leitura de um artigo de José Mattoso intitulado, S. 

Martinho de Dume e as correntes monásticas da sua época”, 1972, no qual se debruça sobre a conciliação 

que este monge teria realizado entre várias influências monásticas orientais, célticas, e galaicas. Neste 

ponto refere-se ao trabalho de Ribeiro Soares que aponta a ligação de S. Martinho com Roma e até a 
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clássicos, das línguas grega e latina derivam de um contacto com mosteiros ou centros 

culturais da Itália no tempo de Theodoricus. O seu recurso a códices latinos e orientais, 

tanto a nível filosófico como religioso, indica que só poderiam ter vindo de um centro 

como a Itália. O que S. Martinho pretendeu fazer em Dume foi a construção de uma 

basílica consagrada a S. Martinho de Tours, um monasterium e um scriptorium, ou 

seja um verdadeiro centro de produção cultural. 

Outra questão relacionada com a formação de S. Martinho de Dume é a da 

influência das diferentes vertentes do monaquismo. Com efeito, José Mattoso considera 

que S. Martinho de Dume realiza uma verdadeira conciliação entre diferentes tendências 

monástica, entre as quais, o autor destaca (pela disparidade de influências), as celtas
200

, 

o exemplo monástico de S. Martinho de Tours e a influência do monaquismo oriental, 

nomeadamente com a tradução das sentenças dos “Padres do Deserto.” No entanto, 

como verifica este historiador, tornam-se cada vez mais visíveis em S. Martinho as 

influências ocidentais.
201

 Nesse ponto, Justino Maciel sublinha que a defesa que S. 

Martinho de Dume faz do Monaquismo está mais próxima de um ideal monástico 

ocidental do que oriental, devido à sua vertente cultural. De facto, os mosteiros são 

repositórios de cultura, num tempo em que a vida citadina era sinónima de insegurança. 

S. Martinho de Dume pretendeu criar um verdadeiro centro cultural no Mosteiro de 

Dume à imagem dos centros e mosteiros da Península Itálica, com destaque para o 

Mosteiro de Vivarium fundado por Cassiodoro e, também ele, dedicado a S. Martinho 

de Tours.
202

 As mesmas referências se poderão fazer em relação à parte artística e ao 

                                                                                                                                          
hipótese de ele ter sido encarregue pelo Papa Vigílio de evangelizar os suevos. Relativamente aos 
argumentos que sustentam a formação romana de S. Martinho, José Mattoso indica outros autores que 

assim pensam como Geraldes Freire e faz referência, em nota de rodapé, a um artigo de Justino Maciel, (o 

“De Correctione Rusticorum” publicado na Revista Bracara Augusta), que teria saído após a conferência 

de José Mattoso onde se enumeravam novos argumentos que sustentavam a tese da influência cultural 

romana em S. Martinho de Dume., p.351;    
200 José Mattoso, op. cit. P. 348- 349. Refere-se a colónias de bispos celtas na Gallaecia, nomeadamente a 

Britonia, seu bispo Mailoc e mosteiro Máximo situado na vertente cantábrica da Gallaecia. Aliás, este 

bispo estará presente no II Concílio de Braga em 572, presidido por S. Martinho de Dume e Braga, 

Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo, 1996, p. 80; Segundo Demetrio Mansilla, 

Mailoc esteve presente nos dois Concílios de Braga, o primeiro sendo bispo de Braga, Lucretius e o 

segundo, S. Martinho. Assinava no final, dada a peculiaridade da sua sede ou seja, a sede episcopal estava 
mais vinculada a um grupo étnico do que a um território (segundo Pierre David, Études Historiques sur la 

Galice et le Portugal du du VIe siècle au XIIe siècle, Paris, 1947, p. 69); a sua origem deve-se à 

emigração dos bretões nos séculos V e VI fugindo da invasão anglo-saxónica que se estabeleceram não só 

na Bretanha como também no norte das Astúrias e parte da Galiza entre Ferrol e o rio Eo.pp. 33-35.  
201 José Mattoso, 1972, op. Cit. P. 341-352; 
202 Justino Maciel, O “De Correctine rusticorum”, 1980, p. 10-13 e página 16; Interessante a nota 36 de 

Justino Maciel na página 16 ao se referir à localidade de Vivero na costa da Galiza e a sugestão (a ser 

aproveitada para futuros estudos) de uma possível relação deste nome com o Monasterium Vivariense 

fundado em Itália por Cassiodoro que serviu de modelo a muitos mosteiros. Esta localidade na Galiza 
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resultado arquitectónico que foi a Basílica de Dume, aspecto este a ser desenvolvido no 

capítulo sobre os capitéis do grupo episcopal bracarense. 

As principais informações sobre a vida de S. Martinho de Dume encontram-se 

nos textos de Santo Isidoro de Sevilha, no Breviário Bracarense do Cónego Soeiro 

(texto já dos finais do século XIII, princípios do XIV, mas que regista informações 

anteriores de carácter litúrgico sobre Braga
203

) e em S. Gregório de Tours
204

. Uma 

cronologia de S. Martinho de Dume é, então, empreendida por Justino Maciel
205

: 

Nascimento – entre 518 e 525; 

Sagração Episcopal – 5 de Abril de 556; 

Dedicação da Basílica de Dume – 558; 

I Concílio de Braga – 1 de Maio de 561; 

II Concílio de Braga – 1 de Junho de 572; 

Falecimento – 20 de Março de 579. 

Assim, pode depreender-se que S. Martinho foi bispo de Dume durante vinte e 

três anos, desde a sua sagração em 556 até à sua morte. A partir de 570, após a morte do 

Bispo Lucretius de Braga, S. Martinho de Dume passa a ser bispo de Dume e Bracara. 

Como já foi referido, no momento em que S. Martinho chega ao Portus 

Galleciae, por volta de 550, o Papa era Vigilius. Deste Papa é conhecida uma carta 

datada de 28 de Junho de 538, em resposta a uma outra que lhe fora endereçada pelo 

bispo Profuturus de Braga. A resposta do Papa permite conhecer as principais 

dificuldades com que o Bispo se debatia e ter algum conhecimento da evolução do 

noroeste peninsular, numa altura de escassa informação. Com efeito, o bispo de 

Bracara lida com uma realidade complexa em que o paganismo convive com o 

arianismo, nomeadamente dos Suevos, com o priscilianismo não completamente 

debelado e o catolicismo de que é um dos principais representantes. Esta situação global 

é uma herança do final do século IV e, para lhe fazer face, o Bispo Vigilius solicita 

instruções ao Papa sobre alguns pontos práticos da liturgia romana. Justino Maciel, 

                                                                                                                                          
conserva ligações históricas e religiosas ligadas a S.Martinho de Dume e poderá ilustrar a cristianização 

dos territórios rurais, os pagi. 
203 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 72; 
204 Justino Maciel, O “De Correctione Rusticorum” de S. Martinho de Dume, 1980, p. 16-17 
205 Justino Maciel, op. cit. P. 18 concordando com Luís Ribeiro Soares, A linhagem cultural de S. 

Martinho de Dume, 1963; 
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sistematiza-os do seguinte modo: “ Dos priscilianistas que se abstêm do consumo de 

carnes, da tríplice imersão baptismal; dos que foram baptizados segunda vez pelos 

arianos; da fabrica das igrejas destruídas ou restauradas; da celebração da Páscoa e da 

Eucaristia
206

. Alguns destes aspectos revelam-se de interesse do ponto de vista da 

História da Arte, designadamente as questões da tríplice imersão baptismal que podem 

eventualmente ter repercussões na tipologia e dimensões (largura, profundidade) dos 

baptistérios; a questão da dedicação das igrejas e a sua relação com a deposição de 

relíquias, que se relaciona imediatamente com a situação da consagração da Basílica de 

Dume e das relíquias provenientes de Tours e que pode ter consequências na 

organização espacial das igrejas, por exemplo, no que respeita à presença da 

lypsanotheca. Quanto à primeira situação, Justino Maciel esclarece que a imersão 

baptismal, caracteristicamente hispânica, estabelece uma só imersão; as disposições 

arianas privilegiam, por sua vez, a tríplice imersão. A resposta do Papa a esta questão 

não foi decisiva, pois referiu que a prática romana elege a tríplice imersão, sem, no 

entanto, a impor. Deste modo, as dúvidas continuaram até com S. Martinho de Dume e 

com os Concílios de Braga de 561 e de Toledo e de 633.
207

 A segunda questão colocada 

por Profuturus, referente à consagração das igrejas, prendia-se com as que tinham sido 

destruídas pelas invasões e que eram reconstruídas e novamente abertas ao culto. O 

Papa responde distinguindo duas situações: se a igreja já possuísse sanctuaria, seria 

necessário proceder à sua reposição e celebrar a missa; se a igreja não tivesse 

sanctuaria, seria suficiente proceder à Eucaristia. Justino Maciel sublinha a metonímica 

utilização da palavra sanctuaria e não reliquiae, entendendo o local para deposição das 

relíquias como as próprias relíquias. No entanto, fica claro que a sagração das igrejas 

está ligada às relíquias e a resposta do Papa é indicativa de que não era obrigatório a sua 

presença para uma igreja se consagrar. No caso específico e relevante da sagração da 

Basílica de Dume, foi necessária a presença das relíquias de S. Martinho de Tours para 

se proceder à consagração da igreja. Este pode ser um indício de que, não ainda em 538, 

mas já a partir de 550 seria obrigatório a dedicação das igrejas com deposição de 

relíquias. Dessa hipótese, deixada em aberto, dá conta Justino Maciel.
208

 

 

 

                                                
206 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Pelocristianismo em Portugal, 1996, p. 63; 
207 Justino Maciel, op. cit., p.63; 
208 Justino Maciel, op. Cit. P. 72; 
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III.5.2.1.2. O Parochiale Suevorum 

Os meados do século VI, 550-585, representam a plena forma do reino suevo 

(Figura 9). A sua conversão ao Catolicismo significou o atenuar do sentimento de 

diferença, estranheza e, por vezes até, do extremo antagonismo sentido entre os 

invasores suevos e a população hispano-romana da Península, quer fosse na Gallaecia, 

quer fosse nos locais da Lusitania ou outros da Península até onde os Suevos se 

atreveram. Houve um momento, no século V, em que os Suevos estiveram próximos de 

se estenderem à totalidade do espaço peninsular, não fosse a atenção além Pirenéus do 

poder romano e dos Visigodos e a transitoriedade e recorrência das suas ofensivas 

visando objectivamente o saque.  

O Reino Suevo no século VI, em termos de extensão, ocupa uma parte 

significativa da Província romana da Gallaecia tal como esta foi definida quando se 

desligou da Tarraconense no final do século III com Diclesiano (Figuras 12 e 13). 

Ocupa fundamentalmente a parte noroeste da dita província, desde a estrutural fronteira 

do Rio Douro até ao extremo norte, na Corunha. O Reino Suevo abrange os territórios a 

leste de Asturica, acompanhando com alguma proximidade a linha do rio Esla até 

norte. Portanto, o reino Suevo, na Província da Gallaecia romana, ocupa os territórios 

do conuentus bracarense e do conuentus lucense, excluindo o que corresponderia ao 

conuentus clunicense.
209

Para sul do rio Douro, o Reino Suevo do século VI inclui a 

parte setentrional da Província romana da Lusitania, desde o Douro até ultrapassar o 

Mondego para sul. A linha de fronteira para leste abarca a Egitânia. Assim sendo, da 

Província romana da Lusitania, o Reino Suevo inclui uma parte do conuentus 

scallabitanus e do conuentus emeritensis. No detalhe essencial de o Reino Suevo 

abarcar regiões a sul e norte do rio Douro reside a sua originalidade pois, desde as 

primeiras incursões e, sobretudo, delimitações administrativas operadas pelos romanos, 

continuando com a dominação visigoda sobre os Suevos, que o Douro permanece como 

uma fronteira decisiva. Assim será até à constituição do  

Condado Portucalense.
210

  

O Reino Suevo, no período de 550-585, demonstra uma expressiva 

                                                
209 Demetrio Mansilla, op. cit. P. 39: “Assimismo observamos que la Galicia sueva ha perdido terreno por 

la parte oriental, si comparamos sus limites con la época romana”. 
210 Como escreve Justino Maciel, “Os Suevos na Galécia e na Lusitania”, 2998, p. 228: “ Mas as razões 

desta individualização (do topónimo Portucale) estão, de facto, numa dinamização da Paz Suévica, num 

território que uniu a Galécia e a Lusitânia até então separadas, com a marca religiosa e cultural de S. 

Martinho de Dume.” 
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consciencialização territorial que se revelará na Divisio Theodomiri ou Parochiale 

Suevorum. A Divisio Theodomiri, foi redigida depois do ano 572, ou seja, após o II 

Concílio de Braga
211

 e determina a organização eclesiástica do reino suevo constituído 

por duas províncias eclesiásticas cujas sedes episcopais metropolitanas são Bracara e 

Lucus que foram capitais de conuentus, tendo sido Bracara a capital da Província da 

Gallaecia, segundo a reestruturação de Dioclesiano. No II Concílio de Braga, em 572, 

presidido por S. Martinho de Dume e Braga e coincidente com o reinado de Miro, é 

referido, logo no início, que já não existe, nessa altura, qualquer problema de unidade de 

fé na Província da Gallaecia. Com efeito, o Reino Suevo assume-se como a Gallaecia e 

esta conclusão é determinante para a organização do território efectuada no Parochiale 

Suevorum. Este certamente que reflecte a intervenção de S. Martinho de Dume na 

organização e definição administrativas do território.
212

 

O Parochiale Suevorum apresenta a lista de treze dioceses distribuídas pelas 

duas províncias eclesiásticas de Bracara e Lucus e as paróquias que as constituem, 

aparecendo para o caso de Bracara, Tude e Portucale, a distinção da sua índole in 

uicino ou in pago. In pago significa zona interior, rural e in uicino, de uicus, 

indiciando localidades com características mais urbanas.
213

 

A sede metropolitana de Bracara compreende as seguintes dioceses e número 

respectivo de paróquias: 

1. Bracara – dezassete in uicino 

                 Doze in pago 

2. Dume – limita-se à família seruorum ou sueuorum; 

3. Portucale - dezassete in uicino 

                 Sete in pago 

4. Conimbrica- sete, das quais se identificam: Aeminium, Selium e 

Portucale Castrum Antiquum; 

5. Lamecum- seis;  

6. Egitania- três 

                                                
211 Luís Fontes, “O período suévico e visigótico e o papel da Igreja na organização do território”, Minho. 

Traços de Identidade, 2009, p. 286-288; 
212 Luís Fontes, op. cit. P. 287; 
213 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 81; Luís Fontes, “O 

Período suévico e visigótico e o papel da Igreja na organização do território”. Minho. Traços de 

identidade, 2009, p. 290; 
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7. Viseo – nove. 

A sede metropolitana de Lucus compreende as seguintes dioceses e respectivas 

paróquias: 

8. Lucus – quatro; 

9. Tude – dez in uicino  

            Seis in pago 

10. Asturica – onze  

11. Orense – onze; 

12. Iria – oito 

13. Britónia - refere-se ao caso particular, não tanto de um território, mas de 

um grupo de origem celta que se refugiou no norte da Gallaecia, durante o momento de 

invasão dos anglo-saxões (ver a nota 164). 

      Verifica-se que, no I Concílio de Braga realizado em 561 por mandato do rei 

Ariamurus e presidido pelo bispo de Bracara, se reuniram num total oito bispos, dos 

quais é possível identificar três, a saber: o bispo de Braga, Lucretius, o bispo de Dume, 

Martinus e de Conimbrica, Lucentius, segundo referência de Justino Maciel.
214

  De 

acordo com Demetrio Mansilla, estariam presentes e identificáveis, os bispos já 

referidos e ainda o bispo Britónia, Mailoc, e o de Iria, Andres. Mansilla nota que o 

bispo de Britónia assina sempre, nos dois Concílios, no final da lista, o que se poderá 

ficar a dever ao carácter peculiar da sua sede.
215

  

 No II Concílio de Bracara, em 572, presidido por Martinus, bispo de Dume e 

metropolita de Bracara e por mandado do rei suevo Miro, estavam presentes doze 

bispos das províncias eclesiásticas de Lucus e Bracara, a saber:  

         Lugo - Litígio 

        Astorga- Polémio 

          Iria- André 

         Britónia- Mailoc 

         Orense- Vitimer 

                                                
214 Informação de Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p.78; o 

autor nota que esta identificação foi possível graças à sua indicação no Concílio de 57;  
215 Demetrio Mansilla, “Obispados y metrópolis del Occidente peninsular hasta el s. X”, Bracara 

Augusta, 1968, p. 33 e 34; 
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         Tuy – Anila 

         Braga e Dume - Martinho 

         Meinedo – Viator 

         Viseo – Remisol 

         Lamego –Sardinário 

         Conimbriga - Lucêncio 

         Egitânia – Adorico 

Desta lista, pode concluir-se que o Parochiale Suevorum substituiu, em relação 

à lista do II Concílio, a diocese de Meinedo, provavelmente pela diocese de Portucale 

Castro Nouum ou Portucale, situado na margem direita do rio Douro.
216

 Nota-se 

ainda, de um Concílio para o outro, um aumento de bispados em número de oito. 

Mansilla identifica-os: Egitania, que se teria desligado de Conimbriga, como Justino 

Maciel confirma,
217

 Lamego, Tuy e Orense.
218

Justino Maciel, aliás, acrescenta, em 

relação à Egitania que o II Concílio de Bracara (“ Ad Egitaniensem tota 

Egitania…”) foi a primeira fonte que possibilitou o conhecimento do nome desta 

localidade, que sempre foi noticiada como ciuitas igaeditanorum.
219

 Viseo é também 

um exemplo interessante, surgindo no II Concílio de Bracara, com o respectivo nome 

de Viseo e o adjectivo de Visensis ou bisensis.
220

 Viseo ocupa, com efeito, o território 

interamnense, sendo essa a indicação toponímica de que se dispunha (Figura 

4).
221

Outra nota de atenção é a ausência do bispado de Aquae flaviae, quer nos 

Concílios, quer no Parochiale Suevorum. Aquae Flaviae constituiu uma referência 

fundamental com o seu bispo Hydatius, narrando a Crónica das invasões de 411 à 

Península Ibérica. Luís Fontes nota igualmente a sua ausência e considera que esta 

diocese não terá sobrevivido ao século V. 
222

 Também Mansilla refere o nome deste 

bispado na Crónica de Hydathius, mas reconhece que qualquer informação posterior 

sobre esta diocese é inexistente. Acrescenta que o período das invasões foi penalizador 

para algumas sedes episcopais na Gallaecia e que Aquae Flaviae terá disso sido um 

                                                
216 Luís Fontes, op. cit. 2009, p. 288; 
217 Justino Maciel , “Reflexóes em torno da Egitânia da Antiguidade Tardia”, 2008, p. 368; 
218 Demetrio Mansilla, op. cit, p. 34; 
219 Justino Maciel, op. cit. P. 367; 
220 Justino Maciel, op. cit. P. 367;  
221 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 31 
222 Luís Fontes, op. cit. P. 288 
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exemplo. Apesar da localidade, actualmente Chaves no território português, ter 

continuado com importância na Antiguidade Tardia, não regressou ao seu estatuto 

episcopal.
223

 Para Justino Maciel, no entanto, o exemplo de Aquae Flaviae é mais uma 

prova do funcionamento espontâneo de alguns bispados a norte do Douro, sedes estas 

que, frequentemente, não correspondiam a dioceses e que, naturalmente se perderiam no 

tempo.
224

 É de notar igualmente que o Parochiale Suevorum, documento que pela sua 

natureza é único no período histórico referido, enumera e distingue, nos casos de Tuy, 

Portucale e Bracara, as paróquias rurais e de carácter urbano (in uicino e in pago). 

Nas restantes dioceses, tal distinção não se fazendo, implica que teriam pouca 

intervenção nas zonas mais distantes, ruralizadas e interiores, onde apesar de tudo, o 

Catolicismo ainda não se fazia sentir tão fortemente. Esta referência à topografia do 

Cristianismo é de extrema importância, compreendendo como ele se articula entre a 

urb, o ager e também o suburbium. É emprestado do nome dessas zonas rurais, 

pagus/pagi, redutos persistentes do paganismo, que Paulus Orosius vai tomar o sentido 

de pagão. Para lutar pela cristianização desses locais, S. Martinho de Dume, escreve o 

De Correctione Rusticorum que traduz claramente a ampla realidade da Gallaecia, 

denotando simultaneamente um profundo conhecimento dela.
225

 

Os dois Concílios de 561 e 572 fornecem um conjunto de informações sobre a 

organização prática da vida religiosa que se generaliza no Reino Suevo. Convém reter 

alguns aspectos que poderão ajudar na análise da História de Arte. Serão sistematizadas 

de acordo com os temas a que se referem: 

1.  Hierarquização do interior do espaço sagrado: as determinações na 

utilização do espaço sagrado das igrejas: os laicos não estão autorizados a entrar no 

local mais sagrado para comungar, sanctuarium altaris. 

2. Enterramentos: A prática dos enterramentos é proibida no interior da 

basílica, embora seja permitida no seu espaço exterior. Progressivamente, a prática de 

enterramentos no interior do espaço sagrado divulgar-se-á com o exemplo dos bispos;  

3. Baptismo: por tríplice imersão, no I Concílio de Braga no qual ainda foi 

analisada a carta do Papa Vigílio ao bispo de Bracara, Profuturus. 

                                                
223 Demtrio Mansilla, op. cit. P. 32-e-33. Este autor indica que o mesmo se terá passado com Celenis. No 

Concílio de Toledo de 397-400 teve grande destaque por se ter sempre oposto à heresia priscilianista o 

bispo Exuperantius de Gallaecia, Lucensis Conuentus, Municipius Celenis, Justino Maciel, 

Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 48. 
224 Justino Maciel, op. Cit. P. 48; ideia reforçada em conversa com o Professor Maciel;  
225 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 81; 
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4. Rendas eclesiásticas: a preocupação sentida, logo no I Concílio e 

reforçada no II, de repartir as rendas eclesiásticas, para o bispo, clérigos, assegurando 

com uma outra parte, a manutenção, a conservação e o restauro das igrejas e basílicas 

(lumen). 

5. Proliferação de igrejas em todos os locais, castella, uici, uillae, que 

estarão na base das igrejas paroquiais. Proíbe-se o presbítero de consagrar igrejas, 

apenas o bispo o podendo fazer. Por outro lado, pretende limitar-se o número de igrejas 

privadas, que apenas podem existir, mediante um dote que só os grandes proprietários 

têm hipótese de fazer, garantindo assim a sua manutenção. Não têm baptistério e estão 

sujeitas à jurisdição das igrejas paroquiais. 

6. Distinção crescente entre os mosteiros e igrejas diocesanas, sentida no I 

Concílio bracarense.
226

 

Impõe-se, neste momento, uma primeira tentativa de clarificação de alguns 

termos ligados à arquitectura e prática cristãs, nomeadamente o sentido de ecclesia 

paroquial. Assim, constata-se que a palavra ecclesia foi utilizada, pela primeira vez, no 

Concílio de Illiberis, no qual nunca se refere o termo basílica. Com efeito, o termo 

ecclesia é característico da época pré-constantiniana: “só com os grandes edifícios 

cristãos mandados construir por Constantino, ou sob a sua égide, é que o termo basílica 

se generalizou com significado religioso cristão, deixando mesmo de se construir, nos 

contextos dos fora, a basílica civil caracteristicamente romana.”
227

A palavra ecclesia 

significa primeiramente assembleia e, só mais tarde, o sentido se prende ao local onde 

essa reunião acontece. No contexto suévico da Antiguidade Tardia, século VI, a palavra 

ecclesia aplica-se à igreja da paróquia (bem como à igreja episcopal
228

) à imagem da 

pieve itálica, como um centro litúrgico e pastoral onde se celebra a missa.
229

 As igrejas 

paroquiais são de consagração episcopal, como se verificou pelas disposições dos dois 

Concílios de Bracara, têm baptistério e cemitério. Da palavra ecclesia deriva filii 

ecclesiae, ou seja, fili gresia que virá a dar a palavra freguesia. 

A palavra basílica foi utilizada pela primeira vez no séc. II-III por Pseudo – 

Justino. As Constitutiones Apostolorum descrevem o edifício da basílica com forma 

oblonga, voltado para oriente com pastophoria (aposento dos sacerdotes), à direita e à 

                                                
226 Segundo Justino Maciel, op. cit. Pág. 78-80 e Luís Chaves, op. cit. P. 284-286; 
227 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo, p. 37/38; 
228 Justino Maciel, “Reflexões em torno da Egitânia”, 2008, p. 368; 
229 Luís Fontes, op. cit. P. 286; 
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esquerda, à imagem de um navio. É na Síria que surgem as primeiras basílicas 

compondo um corpo e uma abside. Desde cedo, tanto no Ocidente como no Oriente se 

procura adaptar o plano basilical aos edifícios para reunião dos cristãos. Na basílica 

oriental, o elemento fundamental vai ser a cúpula; na basílica ocidental vai ser a abside. 

A basílica cristã inspira-se no edifico civil romano e, no tempo de Constantino, aplica-

se às grandes igrejas imperiais.
230

 No contexto suévico da Antiguidade Tardia, século 

VI, o seu sentido aplica-se às pequenas igrejas martiriais e cemiteriais.
231

  

Finalmente, importa sublinhar uma vez mais, o elemento espacial estruturante 

que perpassa pelo território peninsular das Antiguidade Clássica à Antiguidade Tardia e 

que não cessa de se fazer notar no Parochiale Suevorum: as dioceses são, em grande 

maioria, coincidentes com as capitais de ciuitates. Tal é o caso, na faixa oeste, sul do 

Douro e, segundo o mapa proposto por Jorge Alarcão (figura 4), de Lamecum, 

Conimbrica, Viseo, Egitania. A norte do Douro, seguindo o mapa proposto por 

Manuela Martins (Figura 5) e no território que virá a ser Portugal: Bracara, Tuy, Aquae 

Flaviae, Orense, Cale. As palavras de Luís Chaves concluem esta relação: …” é 

significativo o número de dioceses que correspondem a ciuitates, sendo especialmente 

notória a coincidência das sedes episcopais com as cidades romanas mais importantes, o 

que permite considerar a Igreja como a herdeira mais fielmente conservadora do quadro 

administrativo (romano).”
232

 

 

III.5.2.2.O Segundo Tempo: O Reino Visigodo (…485…) 

O Segundo Tempo do contexto suévico da Antiguidade Tardia é caracterizado 

pela presença visigoda no resto da Península. Na segunda metade do século V, a partir 

de 456, os Visigodos regressam ao espaço peninsular e impõem limites aos Suevos. As 

últimas informações de Hydathius sobre os Visigodos dizem respeito à sua ocupação 

de Emerita e ao saque da parte ocidental de Uluxippona. Os Visigodos não deixarão 

mais a cidade que será a capital, até 554, do reino que irão constituir na Península 

Ibérica e os seus monarcas são conhecidos mesmo com o silêncio de Hydathius.  

Os aspectos mais importantes a salientar no Reino Visigótico que coincide 

temporalmente nos finais do século V e no século VI, até 585, com o Reino Suevo, são 

                                                
230 Justino Maciel, A Antiguidade Tardia no Ager Olisiponense, pp.62-65; 
231 Justino Maciel, “Reflexões em torno de Egitânia”, 2008, p. 368; Luís Fontes, op. cit. P. 286; 
232 Luís Fontes, op. cit. P. 286; 
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os seguintes:  

1. A Agonia do Império Romano do Ocidente dava sinais notórios, a partir 

de 472. O monarca visigodo Eurico, que governava desde 466 o reino visigodo de 

Tolosa, aproveitou a fraqueza revelada pelo Império para alargar o seu território 

nomeadamente na Hispania. Foi assim que ocupou a Tarraconense, pelas vias marítimas 

atlânticas e Mediterrânicas e pelos caminhos romanos dos Pirinéus. Este facto é 

duplamente significativo: por um lado, demonstra o final do já ténue poder que o 

Império Romano do Ocidente tinha na Península, sendo a Tarraconense a província que 

mais tempo esteve vinculado ao Império e, por outro, significa a possibilidade de unir o 

Reino Visigodo de Tolosa aos domínios que os Visigodos já tinham na Península com a 

capital em Emerita. 
233

A derrota do rei Alaricus II na Batalha de Vouillé, frente aos 

Francos, significou o fim do Reino visigodo nas Gálias (Tolosa)
234

. Seria a posse de 

territórios na Península que permitiu aos Visigodos manter o seu reino, agora hispânico. 

2. A deslocação da capital de Emerita para Toletum, a partir de 554, com 

Atanagildus como rei, implicando uma visão projectada do que poderia vir a ser o reino 

visigodo e, portanto, procurando o centro peninsular
235

. Esta mudança poderá estar 

relacionada com a proximidade do enclave bizantino e a necessidade de manter a 

primazia visigótica. 

3. A contestação de Atanagildus (555-567) a Ágila, solicitando o auxílio 

do Imperador Justiniano, que possuía
236

 em Ceuta uma posição militar. Esta situação 

provocará a vinda das tropas bizantinas para território peninsular e justificará o Terceiro 

Tempo deste contexto suévico da Antiguidade Tardia. 

4. O domínio militar dos Visigodos sobre o Reino Suevo em 585 com 

Leovigildus (567-586). Este domínio foi provocado por um conflito religioso, 

arianismo versus catolicismo na família real visigoda, entre Leoviguldus, ariano e o 

filho, Hermenegildus que se converte ao catolicismo. Em guerra aberta com o pai, 

Hermenegildus solicita vários apoios externos para a sua causa e um deles foi o suevo. 

O Rei Miro foi em auxílio de Hermenegildus mas foi derrotado e morreu. A Miro 

sucedeu o filho Eborico que, por sua vez, é destronado por Andeca (584-585). 

Leovigildus derrota Andeca e envia-o para um mosteiro em Pax Iulia. Foi o final do 

                                                
233 José Orlandis, op. Cit. P. 45-46; 
234 José Orlandis, op. Cit. P. 49-53; 
235 José Orlandis, Historia del Reino Visigodo Español, 2006, p.63; 
236 José Orlandis, op. Cit., 2006, p. 61; 
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Reino Suevo
237

; 

5. A conversão ao Catolicismo dos Visigodos em 589 com o exemplo dado 

pelo seu rei Recáredo no III Concílio de Toledo. 

Neste tempo do contexto suévico da Antiguidade Tardia, é de salientar a 

influência ostrogoda na Península e a preponderância cultural da Península Itálica. Em 

488, os ostrogodos invadem a Península Itálica e, em 493, Ravena cai em poder do seu 

chefe Theodoricus (511-526). Este governa o reino visigodo durante a menoridade do 

seu neto Amalaricus (507-531). Foi determinante a ascendência cultural que figuras 

como Boécio, filósofo, e Cassiodoro desempenharam como mestres e conselheiros junto 

de Theodoricus que morre em 526. Em 533-534, os bizantinos iniciam a sua expansão 

pelo Norte de África. A seguinte ocupação bizantina da Península Itálica (535-555) que 

os ostrogodos não conseguiram travar, inicia-se pela Sicília (535) e Ravena é 

conquistada em 540. Cassiodoro, que desempenhara importantes cargos políticos e 

administrativos com Theodoricus, volta-se então inteiramente para a prática cristã, 

criando na Calábria, sul de Itália, um mosteiro, o “ Monasterium Vivariense” (555). 

Aqui se empreendeu o esforço de juntar a Ciência à Teologia cristã. Cassiodoro 

contribuiu igualmente para facultar ao monaquismo beneditino (Regra de S. Bento em 

540) uma vertente intelectual que ele não tinha. Esta influência religiosa e cultural é 

sentida na orientação monástica que S. Martinho de Dume professa na Gallaecia, 

aliando o desenvolvimento intelectual à vida de reflexão interior proporcionada pelo 

monaquismo. O paralelo entre S. Martinho de Dume e Cassiodoro pode também notar--

-se ao nível do papel de conselheiro que S. Martinho desenvolveu junto da Corte sueva 

à imagem de Cassiodoro e Theodoricus. 

Na Lusitania do século VI, merece destaque Apríngius, bispo de Paz Iulia, 

alvo de uma referência elogiosa à sua erudição por parte de Santo Isidoro de Sevilha. O 

período em que Apringius melhor se revelou foi entre os anos de 531 e 548, 

salientando-se como autor do Comentário ao Apocalipse. Também na Lusitania dos 

                                                
237 Os últimos reis suevos foram: Chararicus : c de 550; 

                                                      Teodemiro ou Teudemiro, Ariamirus ou Argemiro (filho do anterior): 

até 570; 

                                                       Miro: (570-584); 

                                                       Eborico (filho do anterior): 584; 

                                                       Audeca ou Andeca: (584-585)  

Segundo Justino Maciel, “Os Suevos na Galécia e na Lusitânia”, 2008, p. 218; 
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finais do século VI (540-621), João de Biclara, natural de Scallabis, representou a 

defesa do Catolicismo na corte visigótica, juntamente com Leandro de Sevilha, muito 

próximo de Recáredo. A Crónica de João de Biclara narra pormenorizadamente os anos 

de 568 a 590, entre Leovigildo e Recáredo.
238

 João de Biclara esteve muitos anos em 

Constantinopla, situação que Justino Maciel atribui a atritos entre o arianismo, que os 

Visigodos abraçavam, e o catolicismo representado por destacadas personalidades, 

escolhendo estas, como destino de exílio, a capital do Reino Bizantino, certamente 

devido à presença destes na Península, a partir de 551. 
239

 É a João de Biclara que se 

deve a informação de que Andeca, o último rei suevo, foi desterrado para Pax Iulia
240

. 

 

III.5.2.3. O Terceiro Tempo: A presença bizantina 

Ao mesmo tempo que S. Martinho de Dume aporta na Galllaecia (550), as 

tropas bizantinas, comandadadas por Felix Liberius, entram no Levante peninsular, 

provavelmente no Verão de 552,
241

respondendo prontamente ao pedido de auxílio de 

Atanagildus
242

. A intervenção imperial de Justiniano na Península fez-se ao abrigo de 

um tratado firmado entre o rei visigodo e o imperador bizantino, cujas cláusulas são 

desconhecidas, pois este documento já teria desaparecido no tempo de Justiniano
243

. O 

objectivo a curto prazo para a intervenção bizantina na Península surtiu efeito. 

Atanagildus conseguiu enfrentar a ofensiva que Agila sobre ele lançou, desde Emerita 

até Sevilha. A derrota de Ágila envolveu os dois candidatos ao trono visigodo numa 

guerra civil que se prolongou até 555, altura em que os apoiantes de Ágila se revoltaram 

contra ele e o mataram em Emérita. Atanagildus passou a ser reconhecido como rei 

dos visigodos. Santo Isidoro de Sevilha narra este acontecimento e deixa transparecer 

uma explicação lógica. Os Visigodos temeriam uma ocupação bizantina da Península, 

aproveitando a circunstância de uma guerra civil entre eles. Com efeito, este propósito 

serviria bem aos planos dos bizantinos numa altura em que a conquista da Itália estava 

bem encaminhada. José Orlandis afirma que o período em que a guerra civil durou entre 

                                                
238 José Orlandis, op. cit. P. 14-15; 
239 José Mattoso, “A época sueva e visigótica”, História de Portugal, vol. I, 1992, p. 312. José Mattoso 

considera esta estadia, um caso excepcional. Justino Maciel, “Suevos, Bizantinos e Visigodos no sul da 

Bética e da Lusitânia: Arte, Percursos e Fronteiras”, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2000, p.187;  
240 Justino Maciel, “Os Suevos na Galécia e na Lusitania”, 2007, p. 218; 
241 José Orlandis, Historia do Reino Visigodo Español, 2006, p. 61; 
242 Justino Maciel, “Suevos, Bizantinos e Visigodos no sul da Bética e da Lusitânia: Arte, Percursos e 

Fronteiras”, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2000, p. 187;  
243 José Orlandis, op. cit. P. 63; 
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os Visigodos correspondeu a um aumento da presença bizantina na Península, embora 

não se saiba concretamente se se produziu um novo desembarque na costa de Cartagena 

ou se os bizantinos aumentavam o seu território à medida que colaboravam com as 

tropas de Atanagildus.
244

 No entanto, após a guerra civil, o território ocupado pelos 

bizantinos foi-se progressivamente reduzindo. Os Visigodos conseguiram evitar a 

conquista bizantina da Península, mas não conseguem impedir que eles permaneçam no 

sul da Hispania, até ao ano de 624. 
245

 A permanência bizantina ou, como esclarece 

Justino Maciel, romano-ravenatico-bizantina, na Península, foi considerável, 

aproximadamente setenta e dois anos, coexistindo com o Reino Suevo, embora nos 

antípodas da Península e com o Reino Visigodo. As relações dos bizantinos com a 

população da Hispania não estão ainda suficientemente estudadas, no entanto, é notória 

a sua influência no protocolo das cortes sueva e visigoda e na numismática. A 

ascendência bizantina deve procurar-se igualmente na arquitectura religiosa (igrejas de 

planta cruciforme), militar (Torre de Sisebuto em Évora), de infra-estruturas (caso da 

construção portuária de Mértola) e na escultura arquitectónica (capitéis). 

A questão da extensão do território ocupado pelos bizantinos na Península 

Ibérica tem sido discutida. O mapa da Figura 12 ilustra o espaço mais comummente 

atribuído aos bizantinos, o Levante Peninsular, sendo Malága e Cartagena os principais 

pontos de domínio bizantino na Península, confirmado por José Orlandis.
246

 Ao  

território ocupado pelos bizantinos deu-se o nome de Spania.
247

 Contudo, vários autores 

consideram que esta linha fronteiriça poderá prolongar-se para Oeste na medida em que 

o domínio dos bizantinos pode ter chegado, pelo menos, ao Algarve.
248

Justino Maciel 

cita as palavras de Santo Isidoro de Sevilha sobre as conquistas do rei visigodo Suintila, 

referindo que ele teria sido o primeiro a dominar a Hispania toda “até às ondas do mar 

oceano, o que ninguém antes conseguiu”.
249

Baseando-se nesta explanação, Justino 

Maciel equaciona a hipótese de os bizantinos terem chegado até ao Oceano ou até ao 

extremo litoral ocidental.
250

Da análise das presenças dos bispos hispânicos nos vários 

Concílios gerais ou provinciais, que tiveram lugar na Hispania imediatamente depois 

                                                
244 José Orlandis, op. cit. P. 62; 
245 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo, 1996, p. 65; 
246 José Orlandis, op. Cit., p. 62-63; Considera o domínio bizantino como uma extensão entre a foz do rio 

Guadalete e o norte de Cartagena. 
247 Gurt I Esparreguera, “Topografia de la Antigüedad Tardía Hispánica”…, p. 165; 
248 Justino Maciel, “Suevos, bizantinos e Visigodos”…2000, p. 188; 
249 Justino Maciel, op. cit. P. 188; 
250 Justino Maciel, op. cit. P. 188; 
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da chegada do bizantinos e após a sua expulsão do território da Península, conclui-se 

que a diocese de Ossonoba regista uma ausência de cinquenta e seis anos nos Concílios 

Visigóticos, ou seja, desde o Concílio de 597 até ao Concílio de 653, em que surge um 

diácono a representar o bispo de Ossonoba.
251

Esta ausência poderá estar relacionada 

com a presença bizantina em Ossonoba, pois, quando assim acontecia, as dioceses 

deixavam de estar na alçada da hierarquia visigótica.
252

A alteração na geografia 

eclesiástico-administrativa da Península, com a instalação dos bizantinos, revelou-se 

imediatamente na divisão da Província da Cartaginensis. Esta, com a ocupação dos 

bizantinos, ficou dividida em duas zonas: uma visigótica e outra bizantina. A zona sob 

domínio visigótico denominou-se Carpetania e foi promovida pelo bispo metropolitano 

de Toledo, Montano (523-527). No III concílio de Toledo, em 589, no qual se deu a 

conversão de Recáredo, o bispo da Carpetania assinou: “ Toletanae metropolitanus 

episcopus provinciae Carpetaniae.” No entanto, em 636, o bispo metropolitano de 

Toledo assina as actas do V Concílio Toledano como “Toletanae ecclesiae provinciae 

Carthaginensis metropolitanus episcopus”,
253

o que revela que o bispo metropolitano 

de Toledo conseguiu reaver a supremacia sobre Carthago Spartaria que esteve sempre 

sob domínio bizantino
254

. 

 É interessante salientar um outro aspecto que se prende com a alteração da 

geografia administrativa da península provocada pelas invasões dos povos germânicos, 

desde a sua organização em cinco províncias romanas às quais se acrescentaram as 

Insulae Baleares e a Mauritania Tingitana. As Ilhas Baleares foram conquistadas 

pelos Vândalos, em 455, e pelos Bizantinos em 554, não chegando a fazer parte do 

Reino Visigodo. O mesmo aconteceu com a Província romana da Mauritania 

Tingitania sob domínio da Dioecesis Hispaniarum, no séc. IV e que ficou excluída do 

reino visigodo (embora este tenha tentado conquistá-la) e foi dominada pelos 

bizantinos. A parte setentrional da península ficou também alterada com a incorporação 

no reino visigodo de Toledo, das províncias da Narborensis e Septimania, depois da 

                                                
251 Justino Maciel, op. cit. P. 191-192; 
252 Justino Maciel, op. cit. P. 191; 
253 Gurt I Esparraguera, “Topografia de la Antigüedad Tardía Hispánica. Reflexiones para una propuste 

de trabajo”, 1994, p. 166-167; 

254 A este aspecto também se refere Justino Maciel, “Suevos, Bizantinos e Visigodos”, 2000,…p.191;. 

Jose Orlandis acrescenta que, após a conquista de Cartagena pelos visigodos, esta ficou de tal maneira 

destruída que perdeu a sua sede episcopal, não a voltando a recuperar durante o tempo do reino visigótico 

na Hispania, Historia del Reino Visigodo Espanhol, 2006, p.96-97; 
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dissolução do Reino de Tolosa, em 507.
 255

  Esta linha de território a sudeste das Gálias, 

constituída por cidades fortificadas, não chegou a ser conquistada por Francos ou 

Burgúndios. 
256

          

O contexto suévico da Antiguidade Tardia, século V e VI engloba três tempos, 

ritmos ou interesses coincidentes na Península Ibérica. O ano de 550 ou a metade do 

século VI é uma data crucial: marca o recomeço do conhecimento sobre o Reino Suevo, 

a fase final do Reino Visigodo em Emerita e o prelúdio da entrada das tropas de 

Justiniano na Península. O meio do século VI marcará a simultaneidade histórica de 

Teodomirus no Reino Suevo (Divisio Teodomiri), Atanagildus no Reino Visigótico e 

Justiniano, imperador bizantino, em Ravena, como notou Justino Maciel.
257

 

O Primeiro Tempo é marcado pelos Suevos distinguindo-se perfeitamente o 

século V, de indefinição territorial e de grande movimentação de povos na Península e o 

século VI, que, pelo contrário, assiste à partilha do espaço peninsular entre Suevos e 

Visigodos, à maturidade do reino suevo consubstanciada na compreensão da topografia 

do território. A acção de S. Martinho sintetiza o amadurecimento do Reino Suevo no 

século VI. O Segundo e o Terceiro tempos funcionam em conjunto e indicam o rumo da 

Península na direcção da hegemonia visigótica. 

Em conclusão, como entender este tempo tríplice como contexto suévico? 

Fundamentalmente, porque os Suevos e o seu demorado encontro com a estabilidade, 

funcionam como o grande agente motivador das atenções externas e do acomodar da 

Península à nova situação despoletada pelas invasões. São os Suevos que permanecem 

na Península desde 409, que vinculam à Gallaecia um cunho particular conduzido por 

S. Martinho de Dume, assimilando igualmente o que o noroeste também já possuía de 

distintivo, por exemplo, no campo religioso. A conversão dos Visigodos ao 

Catolicismo, reafirmando a sua hegemonia na Península, foi certamente influenciada 

pela conquista e assimilação do Reino Suevo.  

                                                
255 Gurt I Esparraguera, op. cit. P. 165-166; 
256 José Orlandis, Historia del Reino Visigodo Espanhol, 2006, p. 53; 
257 Justino Maciel, “Os Suevos na Galécia e na Lusitânia”, 2008, p. 219; 
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III.6. O contexto visigótico da Antiguidade Tardia, século VII (624) a 

VIII (711) 

         III.6.1. A hegemonia visigoda do território peninsular 

Ao rei visigodo Sisebuto (612-621) incrementa as tentativas para conquistar o 

território ocupado pelos bizantinos. A história deste monarca e o elogio das suas 

qualidades são transmitidas por Santo Isidoro de Sevilha, seu contemporâneo. 

Sucedeu a Sisebuto o seu mais importante general, Suintila, que conseguiria 

conquistar definitivamente o território bizantino na Península. Quase simultaneamente, 

Santo Isidoro de Sevilha termina a sua Cónica (625-626). 

 

III.6.2. O desenvolvimento religioso: S. Frutuoso 

 Santo Isidoro de Sevilha é, na Hispania visigoda do século VII, uma referência, 

pelo seu labor de cronista que, na senda de Hydathius, regista os acontecimentos dos 

tempos de Sisebuto e Suintila. A sua obra, Etymologiae, constitui igualmente uma 

notável contribuição para o conhecimento do ambiente arquitectónico e decorativo da 

época. O seu interesse para o historiador da Arte é indispensável ao se referir à 

arquitectura, aos opera construtivos, aos edifícios públicos, ao vestuário, ao mosaico, 

pintura, cerâmica, aos vidros e aos metais. Santo Isidoro de Sevilha, tal como S. 

Frutuoso são dois representantes máximos da cultura cristã no século VII.  

S. Frutuoso nasceu na região de Bierzo, de uma família visigoda de importância 

social ligada a funções na corte e no exército e terá sido essa circunstância familiar que 

lhe terá permitido viajar pela Península. A sua formação religiosa foi cuidada, 

preparando-o para o ofício que viria a ser a sua principal vocação, a de fundador de 

mosteiros e legislador monacal. As principais informações sobre a vida de S. Frutuoso 

devem-se a S. Valério, autor de Vita de Sanctissimi Fructuosi. S. Frutuoso fundou o 

Monasterium Complutense na região de Bierzo para o qual escreveu a Regula 

Monachorum. Fundou também o Monasterium Rufianense, o Monasterium 

Visuniense, nos confins de Bierzo com a Gallaecia. Na Gallaecia, o Monasterium 

Pheonense. Seguidamente, S. Frutuoso viaja até à Bética onde também funda 

mosteiros, concretamente na Ilha de Cádis e outro em local afastado nove milhas do mar 

a que chamou Monasterium Nono junto ao qual se criou um mosteiro feminino. S. 
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Frutuoso escreveu a Sancta Communis Regula, 
258

destinada a regulamentar uma 

situação inédita da vida monástica no noroeste peninsular e que consistia na admissão 

de famílias com filhos nos mosteiros. O estabelecimento desta regra tentou disciplinar 

várias irregularidades que se sentiam, nomeadamente na proliferação de mosteiros 

privados por variadíssima ordem de razões. 
259

Projectou uma viagem ao Oriente que 

não se realizou porque o monarca visigodo Chindasvinto não o autorizou.  

A sua designação como bispo de Dume não é precisa mas deverá ser posterior a 

653, data do VIII Concílio de Toledo onde esteve presente o representante do Bispo 

Rechimirus. A sua nomeação para bispo de Braga teve lugar no X Concílio de Toledo 

em 656.  

O último mosteiro que fundou destinou-o para sua sepultura. Escolheu um local 

entre Braga e Dume e seguiu pessoalmente as obras que incluíam duas ecclesiae. É o 

Monasterium de S. Salvador de Montélios. De acordo com o seu biógrafo, S. Frutuoso, 

“…pressentindo a morte, fez com que a obra continuasse de dia e de noite, 

completando-a e consagrando-a ele próprio. À hora da morte, ordenou que o levassem 

ad ecclesiam e ali ficou perante o altar até ao amanhecer do dia seguinte, em que 

faleceu.”
260

 

 

III.6.3. Síntese da Arte e Religião 

A unidade religiosa alcançada no reino visigodo nos finais do século VI e 

associada à hegemonia política conquistada nos inícios do século VII, conduz a um 

centralismo cristão-católico que se manifesta em todos os aspectos da vida e muito 

significativamente na arquitectura religiosa e na decoração arquitectónica. A actuação e 

atitude de monarcas visigodos como Sisebuto, acerca do qual escreve elogiosamente 

Santo Isidoro de Sevilha, são reveladoras desse mesmo sincretismo. Sisebuto 

interessou-se vivamente pelas questões eclesiásticas nas quais interveio, como no caso 

da nomeação do bispo de Tarragona, em que o rei fez valer a sua preferência face à 

opinião do bispo metropolitano de Tarragona, Eusebio.
261

O contexto visigótico da 

Antiguidade Tardia revela nas Actas dos Concílios uma profunda atenção à concepção 

                                                
258 A. De J. C., “S. Frutuoso”, Dcionário de História de Portugal, vol. III, 1985, pp. 83-84; 
259 José Orlandis, El Movimiento ascético de S. Fructuoso y la Congregación Monástica Duminese, 1968; 
260 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 90; 
261 José Orlandis, Historia do Reino Visigodo Español, 2006,p. 92-93; 
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da liturgia e, consequente, zelo na definição e compartimentação do espaço sagrado. É o 

caso do IV Concílio de Toledo, em 633, determinar que “o sacerdote e o levita 

permaneçam ante altare, o clero in choro e o povo extra chorum”.
262

 Nesse sentido, a 

decoração arquitectónica no interior das igrejas atinge um desenvolvimento marcante, 

como definidor de espaços interiores e a sua iconografia assume o significado cristão 

pleno.  

No entanto, a par desta ligação ao nível das elites religiosa e política visigodas, 

continuam a subsistir comportamentos sociais que escapam à norma, sobretudo no 

noroeste peninsular e que são assinalados no III Concílio de Braga, em que já não é 

bispo S. Frutuoso mas Leudigisus. Os cânones dão conhecimento de vários aspectos, 

desde o uso laico que presbíteros fazem das vestes religiosas, à celebração eucarística 

com leite ou a utilização de uvas na comunhão.
263

 São comportamentos que teimam em 

persistir, sobretudo em zonas rurais, e que atestam comportamentos ancestrais nas quais 

a penetração cristã é mais demorada. Alguns destes comportamentos já se registavam há 

um século na Gallaecia, como é o caso de: “alguns clérigos (…) faziam libações, 

levavam comida aos sepulcros e consultavam advinhos.”
264

 Nota-se a insistência do 

hábito de levar comida aos sepulcros, o ágape ou banquete funerário cristão, próximo 

de um contexto romano da Antiguidade Tardia e de influência grega e romana contra o 

qual S. Martinho de Dume lutou.  

O século VII representa um momento pleno de síntese entre a expressão artística 

e a religião cristã. A arte, com destaque para a decoração arquitectónica, torna-se, 

segundo palavras de Justino Maciel, a “expressão ideológica da vertente religiosa”.
265

 

 

III.6.4. A organização eclesiástica do Reino Visigodo 

No século VII, a Península encontra-se sob dominio visigodo estruturando-se o 

poder religioso em províncias eclesiásticas (Figura 15). Nota-se, como que em 

transparência, a presença estrutural das províncias, em número de cinco, delineadas por 

Dioclesiano para o espaço peninsular. As suas linhas gerais fronteiriças sofreram 

algumas alterações, como é o caso da Província da Gallaecia que se reduziu em 

                                                
262 Justino Maciel, op. cit.1996, P.79;  
263 Associação interessante feitra por Justino Maciel da utilização do cacho de uva e da sistemática 

representação das uvas em cacho na arte. Op. cit. P. 133; 
264 Justino Maciel, O “De Correctione Rusticorum”, 1980, p. 21; 
265 Justino Maciel, A Arte da Antiguidade Tardia, 1995, p. 131; 
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dimensão a nordeste, devido à perda de território, aquando do Reino Suevo, e retomou a 

sua fronteira no Douro. Por outro lado, o prolongamento da Narborensis é prova dos 

territórios que, aí, os visigodos nunca perderam totalmente. Uma vez restaurado o 

território que esteve sob domínio bizantino, as alterações decorrentes dessa dominação, 

como é, por exemplo o caso da existência da província da Carpetania, retomaram a sua 

ordem ancestral. No entanto, no que respeita à organização eclesiástica, a diocese de 

Cartago –Spartaria nunca foi restituída. Para Gurt I Esparreguerra, embora tal 

evidência não possa, de um modo geral, ser negada, a verdade é que se tem que olhar 

com precaução a transposição das províncias administrativas para as províncias 

eclesiásticas. Por isso, este autor prefere referir-se a distritos eclesiásticos.
266

 Passados 

quatro agitados séculos, a organização eclesiástica visigoda encontra, na estrutura das 

províncias civis do contexto romano da Antiguidade Tardia, a sua melhor expressão. As 

sedes episcopais da Lusitania (Emérita), Gallaecia (Bracara) e Tarraconensis 

(Tarraco) correspondem às capitais das respectivas províncias romanas. As excepções 

são Toletum na Cartaginensis e Hispalis, na Baetica. 
267

 

 

 

III.6.5. A insustentável fraqueza do reino visigodo – 711 

José Orlandis comenta e tenta perceber as causas de um facto “singular”: “ 

Constituye un hecho singular – y un extraño sintoma de fragilidad- que los dos reinos 

visigodos de las Galias y de España se derrubassen en un solo dia, a raíz de dos súbitas 

catástrofes militares, de dos batallas perdidas.”
268

 No entanto, causas mais profundas e 

perturbadoras na criação de um espírito geral de desilusão e descontentamento da 

população visigoda aquando da investida muçulmana, têm de ser procuradas. José 

Orlandis enumera alguns pontos essenciais: 

1. Calamidades públicas, como um surto de peste bubónica que se extendeu 

pela Hispania nas últimas décadas do século VII, e que provocou um forte 

despovoamento na Narborensis; Uma série de más colheitas acarretaram a fome; 

2. Difícil situação económica salientando-se a desvalorização da moeda e 

                                                
266 Gurt I Esparraguera, op. cit. P. 167; 
267 Vários autores são unânimes em considerar essa coincidência. A título de exemplo, José Orlandis, op. 

cit., 2006, P. 282-283 e Luís Fontes, “O Período Suévico e Visigótico” …Minho, Traços de Identidade, 

2009, p. 284-286; 
268 José Orlandis, Historia de la España Visigoda, 2006, p. 53; 
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pressão fiscal; 

3. Fugas de servos desertificavam os campos; 

4. A crescente preponderância de uma aristocracia polarizada em grandes 

famílias que disputam o poder e desagregam a monarquia visigótica; 

5. A crise eclesiástica que se nota nos cânones dos últimos Concílios 

hispânicos e que ilustram a deterioração da moralidade no clero.
269

  

6. A “senhorialização” da hierarquia religiosa ou a extrema interpenetração 

da aristocracia com o alto clero; 

7. O papel das comunidades judias que sofriam repressão dos monarcas 

visigodos levou-os a adoptar uma atitude de aceitação dos invasores muçulmanos, em 

vez de desejar manter a ordem vigente. 

A estes aspectos junta-se a conjuntura ardilosa da política. Após a morte de 

Witiza, formaram-se dois movimentos opostos, um a favor Akhila o mais velho dos três 

filhos de Witiza, embora ainda jovem, e o outro, constituído por uma parte importante 

da aristocracia e bispos visigodos que conseguiram aclamar Roderico, possivelmente 

duque da Bética. O grupo apoiante do filho de Witiza entrou em contacto com um certo 

conde D. Julião, governador de Ceuta e relacionado a Witiza. D. Julião serviu de 

intermediário entre os visigodos e Tarik, vali de Tânger, no pedido daqueles para que 

interviesse a favor das suas pretensões políticas. Mais uma vez, à semelhança do que 

acontecera com o pedido de intervenção das tropas bizantinas na Península, um exército 

formado na sua maioria por berberes desembarcou, na noite de 27 para 28 de Abril de 

711. O rei Roderico que se encontrava no norte da Península a lutar contra Akhila ou 

contra os vascões organiza a defesa e dirige-se para sul, junto ao Rio Guadalete onde 

encontra as tropas islâmicas. O rei entrega aos filhos de Witiza as alas da batalha. Estes 

abandonam o terreno de combate a meio deixando o rei, indefeso, no centro. A derrota e 

morte de Roderico marcaram o fim do Reino Visigodo. 
270

 

                                                
269 José Mattoso, “A Época sueva e visigótica”, 1992, p. 340 e 341, no subcapítulo, A Ressurgência 

indígena” apresenta várias situações expressas nos Concílios que dão conta de membros do clero muito 

influenciados por costumes pagãos que acentuam o clima de receio do sagrado e da necessidade de o 

apaziguar e que demonstram também o abuso de poder por parte de alguns elementos do clero. 
270 José Orlandis, Historia do Reino Visigodo, 2006, p. 134. Este autor refere que o rei Roderico foi 

levado para Viseo onde se encontrou uma lápide com a inscrição: “Aqui jaz Rodrigo, o último rei dos 

Godos”. 
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Capítulo IV. Os capitéis da Antiguidade Tardia (séculos III/IV a VIII) 

em Portugal. 

                         IV. 1. Os grupos episcopais - critério espacial estruturante 

O critério escolhido para distribuir e interpretar o corpus de capitéis da 

Antiguidade Tardia foi a sua organização, segundo o local de proveniência, ou seja, a 

referência à diocese ou grupo episcopal do período romano-suevico-visigótico, séculos 

IV/VII, inícios do século VIII, em que está inserido. Por sua vez, estes grupos 

episcopais integram as províncias eclesiásticas da Gallaecia e da Lusitania parte das 

quais constituem, em conjunto, os limites do actual território português.  

A obra de D. Fernando de Almeida, A Arte visigótica em Portugal, inclui os 

vários exemplares de escultura arquitectónica organizados por este autor e, ainda, de 

cerâmica vária, lucernas, bronzes, jóias, alfaias litúrgicas. Estas peças são organizadas 

em três grupos, de acordo com as localidades de onde provêm: o grupo Lusitânico, o 

Suevo e Olisiponense. A desvantagem desta organização reside na disparidade de 

critérios, que oscilam entre a geografia (Olisiponense) e o povoamento (Lusitânico e 

Suevo). 

Recentemente, Justino Maciel 
271

propôs a organização dos vestígios da arte da 

Antiguidade Tardia em grupos episcopais. Carlos Alberto Ferreira de Almeida tinha 

também sugerido a criação de um grupo bracarense. Com efeito, a particularidade da 

região noroeste, com centralidade em Bracara, é historicamente evidente. Tendo em 

conta o desenvolvimento da organização eclesiástica visigoda, Justino Maciel propõe 

uma disposição metodológica dos vestígios artísticos com base no território episcopal. 

O critério adoptado na estruturação dos capitéis da Antiguidade Tardia foi o 

mesmo. Acresce a relevância de se tratar, como se viu no contexto histórico (Capítulo 

III), de um território que, de longa duração, se torna verdadeiramente estruturante e 

justificativo, um espaço causal que, só dessa forma, pode sustentar uma interpretação. 

Com efeito, as sedes episcopais romano-suévico- visigóticas são, na região considerada, 

actual território português, correspondentes às capitais de cuitates e conuentus que, por 

sua vez, congregaram unidades populacionais pré-romanas. É um espaço-referência 

estrutural. 

 As sedes episcopais das províncias eclesiásticas do período romano-suévico-

                                                
271 Justino Maciel, A Arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII, ano de 711), História da Arte 

Portuguesa, vol. I, 1995 
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visigótico correspondentes ao actual território português são
272

:  

Província eclesiástica da Gallaecia (sede metropolitana, Bracara): 

1. Bracara; 

2. Dume; 

3. Portucale. 

 

           Província eclesiástica da Lusitania (sede metropolitana, Emerita): 

1. Lamecum; 

2. Viseo 

3. Conimbriga/Aeminium; 

4. Egitania; 

5. Olisipo; 

6. Ebora; 

7. Pax Iulia. 

8. Ossonoba. 

 

      A organização de Justino Maciel levou em conta os vestígios mais 

significativos em cada um destes grupos e, portanto, elegeu como sede dos respectivos 

grupos: Bracara, Lamecum, Conimbriga, Egitania, Olisipo, Ebora, Pax Iulia e 

Ossonoba. Considerou que, num futuro próximo, e tendo em conta os achados 

encontrados, se poderão constituir metodologicamente outros grupos em Portucale e 

Viseo (Figura 16). 

São estes igualmente os grupos que foram organizados no presente trabalho. 

Aceitou-se a sugestão de Justino Maciel e tentou-se empreender um estudo baseado no 

critério histórico-espacial de cariz eclesiástico. Também não foram, por ora, 

considerados os grupos de Viseo e Portucale mas como, afortunadamente, a 

                                                
272 Gurt I Esparraguera, op. cit. P. 167, transcreve uma lista de sedes episcopais proporcionadas pelo 

manuscrito Ovetensis do Escorial, datado do século VIII e que refere para a Gallaecia e Lusitania 

precisamente os nomes das sedes episcopais que aqui são indicadas. 

Lamecum, Viseo, 

Conimbriga e Egitania 
passam à dependência de 

Emerita, em contexto visigodo, 

a partir de 666. 
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investigação não se esgota, estará sempre aberta a hipótese de os virmos a considerar
273

.  

É interessante notar a dinâmica deste espaço ao longo da Antiguidade Tardia. É 

assinalado pelos autores citados ao longo do presente capítulo que, no momento do 

Reino Suevo do século VI, conhecido entre 550 e 585, as dioceses de Lamecum, Viseo, 

Conimbriga e Egitania estiveram sob domínio suevo e jurisdição de Bracara. Esta 

situação geográfica é singular, por juntar sob domínio do Reino Suevo, territórios a 

norte e sul do rio Douro. Não obstante, o rio Douro não abdica totalmente do seu papel 

de fronteira, na medida em que Portucale Castro Antiquum (Cale, na margem 

esquerda do Douro) esteve incluído na Diocese de Conimbriga. Após o domínio dos 

suevos pelos visigodos, em 585, impôs-se, no espírito eclesiástico da província 

emeritense, uma devolução destas dioceses à metropolitana Emerita, uma vez que eram 

territórios da Lusitania. No entanto, a situação tardou a efectivar-se, pois apenas em 

666, num Concílio em Emerita, o bispo Orôncio, com o apoio do rei Recesvinto, 

reclamou os antigos limites da sua Província conseguindo reavê-los..
274

Verifica-se, 

portanto, que estas quatro localidades do território da Lusitania que são integradas no 

Reino Suevo e marcam presença no II Concílio de Bracara, em 572 como sedes 

episcopais, só em meados do século VII passam para a jurisdição de Emérita, tendo 

permanecido, após a queda do Reino Suevo, na esfera eclesiástica de Bracara, até 666. 

Deste modo, pode considerar-se que, desde 572 até 666, (desde 561, no caso de 

Conímbriga) a esfera de influência religiosa nestas dioceses e, por conseguinte, 

territórios, pertenceu a Bracara, durante cerca de noventa e quatro anos. Facto este que 

poderá ser significativo em termos de História da Arte. A diocese de Conimbrica 

passará para Aeminium, nos finais do século VI, possivelmente entre os anos de 572 e 

589. Neste ano, reuniu-se o III Concílio de Toledo, subscrevendo as Actas o bispo 

Possidonius Emin(i)ensis ecclesiae episcopus.
275

 

Os espaços que consideramos neste trabalho abarcam a Gallaecia e a Lusitania. 

                                                
273 Como se referiu na Introdução, tentou-se o contacto para Viseu, sem sucesso; 
274 Demetrio Mansilla,” Obispados e metrópolis del Occidente peninsular hasta el s. X,” Bracara 

Augusta, 1968, p. 39-40;  
275 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Palocristianismo em Portugal, 1996, p. 184; Maria Clementina 

de Araújo Nunes, Conímbriga, Arquitectura Paleocristã, vol. I, 1996, p. 45 citando J. Vives, Concílios 

Visogóticos e Hispano-romanos, 1963, p. 138; Adriaan de Man, Conímbriga- Do baixo-império à idade 

Média, 2006, pp. 58-65.O autor refere-se à existência da sede episcopal de Conímbriga, sua transferência 

para Aeminium, a presença do bispo Possídónio num Concílio de Toledo. Contextualiza a invasão 

germânica e a oposição entre a população cristã e os arianos visigodos. Considera ainda a hipótese da 

diocese de Conímbriga possuir duas sedes episcopais em simultâneo, de acordo com um autor do século 

XVIII. Finalmente refere-se à dualidade de sedes Conímbriga-Aeminium no seio da oposição ariana e 

católica provocada pela invasão visigoda e assimilação do reino suevo católico. 
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Entre estas duas províncias, a romanização assegurou as ligações principais inspiradas 

nas relações e estratégias de ocupação de território anteriores à sua presença. Os rios, as 

estradas, o relevo, a costa marítima servem os propósitos históricos, sustêm-nos, 

clarificam as demarcações dos grupos episcopais. 

 As estradas romanas (Figura 7) asseguram as ligações em espinha dorsal entre 

Olisipo, Scallabis, Conimbriga, Viseo, Bracara, Egitania, Emerita e, daqui para sul, 

ligando o litoral e o interior, Ebora, Mirobriga, Salacia, Pax Iulia, Ossonoba, Balsa, 

Cilpes. O interior não tem o sentido que actualmente se dá ao termo, tantas vezes 

sinónimo de isolamento, mas, na Antiguidade, significa estar mais próximo do centro, 

da Lusitania, ou do reino visigodo, em Toledo, no século VII. As ligações promovem 

as ciuitates, tantas vezes oppida pré-romanos.  

A costa litoral é uma porta de entrada, quer ao Norte, Portucale, para chegar a 

Bracara como o fez S. Martinho, futuro bispo de Dume, trazendo a influências da Gália 

e por seu intermédio da Península Itálica e de Bizâncio. Pelo sul, chegam as influências 

norte-africanas, mediterrânicas, outra via bizantina.  

Os rios estão presentes no itinerário, João de Biclara, por exemplo, sai de 

Scallabis, via Olisipo e dai, per oceanum, até ao Levante peninsular na segunda 

metade do século VI.
276

 O Guadiana está ligado a episódios como a do Conde Censório 

que, no seu regresso da embaixada ao Suevos, em 440 para Roma, é capturado, 

cruzando este rio em direcção ao Mediterrâneo.  

Seguir-se-á a análise dos capitéis pertencentes a cada grupo episcopal com 

recurso às fotografias e à utilização das imagens do Volume II com o qual o I se 

articula. O corpus do volume III regista as informações fundamentais dos capitéis por 

grupos episcopais, com a vantagem de poder ser continuamente actualizada, 

procedendo-se a análises comparativas. A dinâmica da Antiguidade Tardia, cuja 

investigação é suscitada pelos capitéis, levar-nos-á a considerar, tanto quanto possível, 

para cada grupo episcopal, os contextos, romano, suévico e visigótico, se a classificação 

cronológica dos capitéis tal nos permitir. Cada grupo episcopal funciona um pouco 

como um “complexo histórico-geográfico”, recorrendo a um conceito operacional 

pensado pelo historiador Vitorino Magalhães Godinho e aplicado à expansão marítima 

portuguesa, mas que também se pode aplicar à energia de outras épocas.  

                                                
276 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal m 1996, p. 66; 
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IV. 2. Os Capitéis do Grupo Episcopal Conimbrigense 

 

           IV.2.1. Delimitação do Grupo Episcopal 

A delimitação rigorosa do espaço integrante da diocese de Conímbriga e 

respectivas paróquias é muito difícil. As referências mais aproximadas pertencem à 

Diuisio Theodomiri ou Parochiale suevorum, na altura, século VI, em que 

Conímbriga era a sede episcopal do Reino Suevo. Conímbriga não possui, de acordo 

com o Parochiale, paróquias in pago e, ao todo, integra sete paróquias, das quais se 

identificam a própria Conimbrica, Aeminium, Selium e Portucale Castrum 

Antiquum. As restantes três não estão identificadas, mas é provável que fossem de 

características rurais. Desconhece-se a exacta extensão para sul, se esta diocese se 

prolongaria para além de Sellium, (não será provável…) 
277

enquanto, a Norte, se 

estendia até à margem esquerda do rio Douro. A diocese de Conimbrica esteve 

representada no I Concílio de Bracara, de 561, pelo bispo Lucentius, que também 

esteve no II Concílio de Bracara, em 572. 
278

A diocese de Conimbrica passa para 

Aeminium, no final do século VI, quando o bispo se desloca para esta cidade levando 

consigo o nome que lhe subsistirá. 

 

IV. 2.2. Os capitéis 

O presente trabalho apresenta um conjunto de quarenta peças numa região em 

que se integra na diocese de Conimbriga. Serão indicadas peças de Conimbrica, 

Aeminium, Miranda do Corvo, Rabaçal e, mais distante, para nordeste, da Bobadela e 

Lourosa (Figura 17) Como se pode constatar, os locais abrangidos integram diferentes 

períodos da História e da História da Arte, nomeadamente da Antiguidade Clássica, 

Antiguidade Tardia e após a Antiguidade Tardia. Com efeito, o momento fulcral em que 

captamos este espaço é o da diocese de Conimbrica e tem como referência o contexto 

suévico e o contexto visigodo da Antiguidade Tardia. No entanto, este momento 

explica-se numa continuidade à qual os vestígios dos capitéis dão forma. Assim, tentar-

se-á uma explicitação dos capitéis nos seus diferentes contextos, tentando delinear-se o 

que a produção conimbrigense possui de mais inerente e quais as influências que recebe, 

                                                
277 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, 1993, vol. 2, p. 23: “ …a extensa 

diocese de Coimbra, que ia desde o rio Douro a Tomar…”; 
278 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo, 1996, p. 78-82; 
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bem como as que transmite. 

 

IV. 2.3. Os capitéis da Antiguidade Clássica 

 

              IV. 2. 3.1. Conimbrica: capital de ciuitas 

Conimbrica situa-se num ponto crucial da via que une Olisipo a Bracara, 

proporcionando a opção para Emerita (Figura 7). Pela estrada que, a sudeste, se dirige 

para Sellium e, a nordeste, para Aeminum. A sua localização num planalto estratégico 

sobranceiro ao Rio dos Mouros, ineficaz para fornecimento de água, tornou necessário 

traçar o aqueduto até Alcabideque. Conimbrica, fruto de várias vicissitudes, parou no 

tempo e a sua condição de cidade, sem continuidade urbanística, confere-lhe uma 

posição essencial para o estudo da presença romana em Portugal e das posteriores 

alterações sofridas durante a Antiguidade Tardia. 

Conímbriga, oppidum pré-romano, conjugara as condições geográficas e 

impusera-se às comunidades em redor e, por essa razão, os romanos escolheram-na para 

capital de ciuitas. Entre Scallabis e o Mondego, aparecem três ciuitates com limites 

pouco definidos entre si: Sellium, Collipo e Conimbriga. (Figura 19). Segundo Jorge 

Alarcão, as cidades acima indicadas podem ter recebido o direito latino com a dinastia 

Flávia, “o que não exclui uma data augustana para a delimitação das ciuitates”
279

 e 

acrescenta: “ O grande programa de obras públicas realizado por Augusto em 

Conímbriga (forum, termas e aqueduto) indica claramente que a cidade era já, nessa 

data, capital de ciuitas, ainda que o seu estatuto fosse apenas o de (ciuitas) 

stipendiaria,” ou seja, sem direito latino e sujeita a tributação.
280

Assim sendo, 

Conímbriga é promovida a município, devido à vontade de Flávio Vespasiano e dos 

notáveis da cidade e adquire o poder de desfrutar do direito latino. A cidade liga-se à 

tribo Quirina com a designação de Flavia Conimbriga. Consequentemente, remodela-

se a cidade para acompanhar o novo estatuto, sendo isto visível em dois monumentos: 

forum e termas (terminadas com Trajano).
281

(Figura18). 

 

                                                
279 Jorge Alarcão, Portugal, das Origens à romanização, História de Portugal, vol. I, 1990, p. 368; 
280 Jorge Alarcão, idem; 
281 Jorge Alarcão, O Domínio romano em Portugal, 2002, p. 46 e 72-74; 
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IV.2.3.2. Conímbriga 

 

 Capitéis de folhas lisas e nervuradas, coríntios 

CNB028,CNB029,CNB030,CNB031. 

O fragmento de capitel de pilastra CNB028 é um exemplar de folhas lisas 

coríntio. Os capitéis de folhas lisas começaram a desenvolver-se a partir da segunda 

metade do século I a. C. e o mármore, nesta categoria de capitéis, emprega-se a partir do 

século II –III. 
282

 A datação proposta pelo Museu Monográfico de Conímbriga, para a 

segunda metade do século I, época Flaviana é aceitável, na medida em que, nessa altura, 

Conímbriga é alvo de uma remodelação dos edifícios públicos, resultante de uma 

promoção no seu estatuto jurídico. O capitel de pilastra, folhas lisas coríntio, é 

extremamente ornamental e muito utilizado, contando com todos os elementos 

estruturais e ornamentais do capitel de folhas nervuradas coríntio, seja de coluna, seja 

de pilastra. Estes só começam a perder os seus elementos a partir do dos finais do século 

II e, sobretudo, no III.
283

 Paralelos, para este tipo de capitel, encontram-se em 

Pensabene, datáveis do século I e II,
284

 Gutiérrez Behemerid, cujo exemplo de Emerita, 

datado de meados/finais do século II, possui a particularidade de um pequeno listel, 

unindo as hélices na face do capitel, bem como unindo as volutas, no ângulo do capitel, 

tal como o fragmento de Conímbriga, pormenor utilizado também em capitéis com 

folhas nervuradas.
285

José Luís de la Barrera Anton refere-se a esse capitel que é 

igualmente de pilastra.
286

 

O fragmento de capitel CNB029 é um exemplo de capitel de coluna de folhas 

lisas, coríntio. A característica fundamental nota-se na folha, sustendo a voluta, sob o 

ábaco. O espaço deixado livre entre a voluta e ábaco é frequente na plástica romana, na 

medida em que distingue a ornamentação, neste caso as folhas, do cálato. O cálato surge 

bastante individualizado, até pela presença da sua moldura superior sob o ábaco, o lábio 

do cálato. Exemplo muito semelhante em Pensabene, século I.
287

 Exemplo do teatro 

romano de Emerita, mas com as folhas nervuradas em José de la Barrera Anton.
288

 

Os capitéis CNB030 e CNB031 são fragmentos de folha. O primeiro ilustra uma 

                                                
282 Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Península Ibérica, 1992, p. 153; 
283 Gutiérrez Behemerid, op. cit. P. \53; 
284 Pensabene, Scavi di Ostia, 1972, nºs 409 e 418 
285 Gutiérrez Behemerid, op. cit. Exemplar número 672; José Luis de la Barrer Anton, Los Capiteles 

Romanos de Mérida, 1984, nº 84 
286 José Luis de la Barrer Anton, Los Capiteles Romanos de Mérida, 1984, nº 84; 
287 Pensabene, op. cit., nº 405; 
288 Barrera Anton, op. cit., nº 31; 
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folha de palma com as linhas de folíolos com aresta em ligeiro bisel. Pode tratar-se de 

um fragmento de capitel mas, uma vez que possui um furo pelo qual se pendurava, pode 

tratar-se de uma placa de revestimento. Difícil é apurar mais detalhes, sendo a 

atribuição cronológica do Museu, ao período flaviano, coincidente com o esforço de 

monumentalização de espaços públicos. O exemplar nervurado da folha CNB031 pode 

tratar-se também de um fragmento de pilastra. A forma lanceolada da folha e o seu 

recorte a bisel aproxima-se do capitel do Anfiteatro de Pozzuoli do período tardo flávio, 

apresentado por Pensabene.
289

 Barrera Anton apresenta um exemplar de pilastra, 

proveniente de local desconhecido, mas que se encontra na Alcazaba de Emérita e que 

apresenta grandes semelhanças com este fragmento de Conímbriga. Está datado dos 

finais do século II, inícios do III e é em mármore, ao contrário do de Conímbriga, que é 

calcário. Pode, com efeito, datar-se este exemplar do período Flávio tendo em conta o 

exemplar de Pozzuoli, embora esta tipologia de folhas se prolongue no tempo. 

 

IV. 2.3.3. Conímbriga 

 

 Capitéis folhas nervuradas, coríntios CNB033 e CNB007 (coríntio 

asiático) 

O capitel CNB033 encontra-se no peristilo do Museu Monográfico de 

Conímbriga. Resta apenas a parte inferior do capitel que deveria ter sido construído em 

dois blocos ou dois tambores, uma tradição construtiva característica da época 

republicana e que, em território actualmente português, se nota no templo romano de 

Ebora. Em Roma, esta técnica de fabrico dos capitéis divulgou-se no período 

augustano.
 290

 Como elemento ornamental definidor, as folhas em pontas e as formas 

adquiridas no espaço interlobular. Trata-se de um capitel monumental que se poderia 

encontrar no pórtico do forum flaviano, tal como o Museu o considera, propondo um 

apontamento de reconstituição nas ruínas de Conímbriga (Figura 20). O ápice apontado 

das folhas deste capitel aproxima-se ao acanto espinhoso, muito em voga a partir do 

século III e amplamente utilizado no século IV. Há casos, no entanto de uma utilização 

precoce, datável do século II em Roma, Óstia, sul da Gália e Península Ibérica.
291

 Assim 

sendo, este bloco inferior do capitel de folhas nervuradas, coríntio de Conimbriga, de 

                                                
289 Pensabene, op. cit. Nº 242 e Tavole B, nº 5. 
290 Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, p. 228-229;  
291 Gutiérrez Behemerid, op. cit. P. 149; 
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dimensões monumentais, adequadas, por exemplo, ao pórtico de um fórum, conjuga 

uma técnica de elaboração utilizada, em época anterior, à sua eventual produção, no 

período Flávio, e um recorte de folhas muito próximo do acanto espinhoso que irá ter 

grande desenvolvimento no século II, mas fundamentalmente no III e IV. Em 

Pensabene, (existe) um exemplar muito próximo deste nas características das folhas, 

mas talhado num bloco único, datado de 120 d. C.
292

 Concluindo, pode este capitel 

pertencer à renovação Flávia do fórum, mas elaborado segundo uma técnica difundida 

há um século atrás. 

O caso das folhas do fragmento de capitel CNB007, que se encontra nas reservas 

do Museu Monográfico de Conímbriga, é muito interessante pela evolução que 

representa em relação às folhas do capitel CNB033. Com efeito, o acanto é espinhoso, a 

zona interlobular oblonga e o toque das pontas das folhas forma figuras geométricas, 

neste caso, um triângulo. Este capitel acusa influência da evolução de capitéis coríntios 

asiáticos de acanto espinhoso que progredirão para formas de capitéis bizantinos como a 

designada por “acanto movido ao vento”.
293

 Este capitel datará do século III-IV e a sua 

inserção neste ponto deve-se à comparação com o exemplar CNB033. Deste modo, faz 

a ponte com o contexto romano da Antiguidade Tardia. 

 

                  IV. 2.3.4. Conímbriga 

 

  Capitel toscano CNB036 

O capitel toscano de Conímbriga ostenta a inscrição “Casa de Andercus”, 

identificando uma ínsula construída em Conímbriga, no tempo do Imperador Cláudio, 

primeira metade do século I.
294

 Este exemplo serve para demonstrar a presença, ainda 

que discreta, do capitel toscano que se irá prolongar, pela Antiguidade Tardia, sendo 

reutilizado mesmo depois dela. 

 

 

       IV.2.3.5. Bobadela 

 

                                                
292 Pensabene, op. cit. Nº 247; 
293 Pensabene, op. cit. P. 249; 
294 Etiénne; Alarcão, Fouilles de Conimbriga, II, pp.111-112, nº 99, Lâm.XVIII.; Gutiérrez Behemerid, 

op. cit. P. 18-19; 
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Capitel jónico liso de influência toscana – CNB038 

A Bobadela corresponde a um capital de ciuitas. Uma inscrição refere-se-lhe 

como splendidissima ciuitas e outra ainda foi consagrada ao Genio municipii.
295

Ainda 

não foi possível descobrir o nome da capital de ciuitas por não se ter encontrado lápide 

que a refira. Da Bobadela conhece-se o seu arco de entrada do fórum, devidamente 

assinalado até à actualidade (Figura 21) e as ruínas do seu anfiteatro.  

Junto à entrada triunfal do forum da Bobadela, encontra-se um monumental 

capitel (CNB038) que pertence a uma categoria muito interessante de capitéis, o jónico, 

de influência toscana, tipo identificado por Lídia Fernandes.
296

 Este capitel pertenceria, 

eventualmente, ao pórtico do forum e, cronologicamente, poderá integrar-se no século I 

ou II.   

 

IV. 2.4. Os capitéis do contexto romano da Antiguidade Tardia (séculos III 

/IV) 

O contexto romano da Antiguidade Tardia é marcado, em Conimbrica, por um 

acontecimento marcante na topografia da cidade, a construção da muralha designada 

comummente como do Baixo-império. Esta muralha reduz substancialmente o 

perímetro da cidade, cujo pomerium ocupava uma área muito mais vasta delimitada 

pela muralha honorífica do Alto Império. A edificação da muralha de Conímbriga 

realizou-se nos finais do século III ou inícios do século IV,
297

 momento geral de 

edificação de muralhas, para fazer face a um momento instável e ao perigo das invasões. 

Com efeito, Francos e Alamanos, nos meados do século III, atravessaram o Reno e 

assolaram a Gália e uma parte da Hispânia, contribuindo para o generalizado sentimento 

de insegurança. 
298

A construção da muralha de Conimbrica, no contexto romano da 

Antiguidade Tardia, constitui uma resposta a um esforço global do Império para fazer 

face ao perigo das invasões. A muralha de Conimbrica foi construída de uma forma 

                                                
295 Jorge Alarcão, O domínio romano em Portugal, 2002, p. 46-47; 
296 Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 1997, vol. II, p.103-161; 
297 Jorge Alarcão, O domínio romano em Portugal, 2002, p. 75-76; Justino Maciel, A Arte da Antiguidade 

Tardia, História da Arte Portuguesa, vol. I, 1995, p. 122; Adriaan de Man, Conímbriga – Do Baixo 

Império à Idade Média, 2006, pp. 17-23: “…uma comunicação recente (Correia: 1997:40) permitiu 

finalmente precisar a cronologia, graças à relação exposta com a casa dos Repuxos, que foi inutilizada 

exactamente para a construção da muralha. Esta, segundo os dados da sondagem, não pode nunca ter tido 

lugar antes das duas últimas décadas e meia do século III, sendo provável que tenha ocorrido no primeiro 

quartel do século seguinte.”(p. 18);   
298 Jorge Alarcão, op. cit. P. 75; 
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relativamente rápida, provavelmente orientada pelo exército.
299

  

A área da cidade reduz-se substancialmente, deixando no exterior, domus como 

as dos Repuxos, Cruz Suástica e Esqueletos. Sacrificou também as termas públicas que 

ficaram designadas como Termas da Muralha. Quanto ao Anfiteatro, considerado 

prescindível, a linha da muralha seccionou-o. Foram conservados pontos fundamentais, 

como as saídas para Aeminium e Sellium e a entrada do aqueduto na cidade. O espaço 

da ciuitas de Conímbriga foi reduzido ao núcleo essencial do planalto, ironicamente o 

espaço que era ocupado pelo oppidum pré-romano. 

Outras alterações foram sentidas em Conímbriga que lhe alteram o fácies, que 

substituem funções no espaço da Antiguidade Clássica. É o caso da utilização do 

criptopórtico do forum como cisterna.
300

 Este facto pode ter a ver com a diminuição do 

caudal do aqueduto que se tornaria insuficiente, face à pressão de uma cidade que 

crescera bastante. E relacionar-se-á, certamente com a cautela necessária, num momento 

de insegurança, que poderia colocar em risco a água servida pelo aqueduto. 

Outro aspecto susceptível de alterar a topografia da cidade, no contexto romano 

da Antiguidade Tardia, poderia ser o Cristianismo. No entanto, segundo Adília Alarcão, 

não surgem sinais evidentes da presença do Cristianismo em Conímbriga no período 

anterior ao século VI.
301

 As referências existentes dizem respeito ao cabo de uma pátera 

litúrgica, um cunho litúrgico com o monograma constantiniano, uma lucerna atestando 

o tipo de fabrico do século IV. A lápide funerária cristã mais antiga, testemunha a morte 

de Martúria e a inscrição requievit un pace. A data é 522 ou 532.  

Conímbriga, no contexto romano da Antiguidade Tardia, evidencia evolução e 

diversidade no tipo de capitéis que apresenta. Mas, neste momento dos séculos III e IV, 

as manifestações não se restringem somente à capital de ciuitas. O conhecimento sobre 

a realidade circundante a Conímbriga é realçada pela presença quase exuberante de 

uillae com o Rabaçal ou Santiago da Guarda. O capitel de Miranda do Corvo, uma 

localidade rústica dos arredores de Conímbriga, é expressivo de uma realidade que se 

conhece superficialmente.  

 

                                                
299 Adriaan de Man, op. Cit.,p. 18; 
300 Jorge Alarcão, op. cit. P. 76; 
301 Adília Alarcão, Colecções do Museu Monográfico de Conímbriga, 1994, p. 62;  
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                  IV. 2.4.1. Conímbriga 

 

Capitel jónico - CNB008 

Conímbriga, na Antiguidade Tardia, continua a dar provas de evidência 

ornamental através dos capitéis. Tal foi o caso do fragmento de capitel de folhas 

nervuradas de acanto espinhoso, CNB007 e também o interessante e decorativo capitel 

jónico presente no Museu Monográfico de Conímbriga, datado do século III, 

CNB008.
302

 

 

     IV. 2.4.2. Conímbriga  

 

Capitéis de folhas lisas, corintizante, cálato livre- CNB005 e CNB006 

Os dois capitéis que agora referimos pertencem a um tipo característico de 

capitel de folhas lisas, que se encontra documentado para o sul do território actualmente 

português, abrangendo, em termos de geografia da Antiguidade Tardia, os grupos 

episcopais pacense, eborense e ossonobense. Com se poderá comprovar pela descrição 

das características deste tipo de capitel (Capitulo II), ele constitui uma particularidade 

da Lusitania no contexto romano da Antiguidade Tardia. A sua presença está também 

atestada em Emerita, capital da província da Lusitania e dioecesis das Hispânias, 

sendo, por essa razão, compreensível, o seu âmbito de influência na parte sudoeste desta 

província. Como se notará noutras circunstâncias ao longo deste trabalho, a presença 

deste tipo de capitel não se faz sentir para norte de Conímbriga.   

Tanto Gutiérrez Behemerid 
303

como Lídia Fernandes 
304

integraram este tipo de 

capitel nos seus estudos. A primeira autora identifica-os como capitéis corintizantes e 

Lídia Fernandes observa nos exemplares que apresenta, uma característica que faz deles 

um grupo específico (“cálato abstracto). A datação proposta é do século IV e, como 

refere Gutiérrez Behemerid, ocupariam espaços laicos e domésticos.   

 

 

                                                

 
 
303 Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Peninsula Iberica, 1992, pp. 153-163; 
304 Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 1992,  
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    IV. 2.4.3. Conímbriga  

 

 Capitel esboçado- CNB004 

O capitel CNB004 apresenta as faces com uma ornamentação tão esbatida, de tal 

forma à superfície da pedra como que sendo esta a tomar formas, que foi considerado 

como capitel esboçado ou inacabado. Poder-se-ia tratar de um capitel de folhas lisas 

coríntio ou, com maior probabilidade, de um capitel de folhas lisas corintizante. Nota-

se, com alguma evidência, a pequena ponta levemente revirada da folha inferior em 

cada uma das faces do capitel. Angularmente, nota-se o avanço dos caulículos para os 

vértices do capitel, cujas pontas não chegam a formar volutas e desconhecemos se, 

nesses ângulos, se formariam outras folhas sobrepostas à folha inferior. Também não é 

clara a formação das hélices no eixo de cada face do capitel. O ábaco é coríntio, não 

porque se apresente de formato rectangular com os lados recurvos, mas porque essa 

forma está delineada no leito de espera, situação semelhante ao capitel CNB002. A 

estrutura do capitel aproxima-se à proporção vitruviana. É impossível, portanto, 

estabelecer com rigor o tipo de capitel de que se poderia tratar. Propõe-se a sua 

atribuição a um contexto romano da Antiguidade Tardia (século IV). 

 

     IV. 2.4.4. Miranda do Corvo  

 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, outros motivos no cálato- 

CNB001 

O capitel de Miranda do Corvo reveste-se de muito interesse. O seu talhe a bisel 

é notório, a estrutura do capitel aproxima-se à dos modelos romanos e à proporção, 

embora distante, vitruviana. A ornamentação deste capitel, mais concretamente a sua 

moldura semicircular no eixo da face, encontra alguns paralelos não muito exactos na 

Península, integrando o actual território português. Estes exemplares, em número de 

três, de folhas lisas e sem contexto conhecido, são apresentados por Javier Magaña, e 

respeitam a Badajoz e Monsaraz. 
305

 Este autor considera que esses exemplares são uma 

interpretação” de alguns modelos de capitéis bizantinos. Sem esclarecer totalmente a 

que modelos se refere, julgamos tratar-se do tipo “volutas em V ou em U, lira” que o 

mesmo autor já identificara como um dos modelos de maior influência na Península. 

                                                
305 Javier Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de Hispania (ss IV-VIII),2007, vol I, p. 220 

e Vol II, p. 398-399; 
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Kautzsch,
306

apresenta no seu Kapitellstudien várias peças do Império Bizantino. Uma 

delas, um capitel de folhas nervuradas de acanto espinhoso, ostenta uma forma semi-

oblonga aproximada à deste exemplar de Miranda do Corvo. As datações destes autores 

apontam para momentos mais avançados; o primeiro, para os séculos VI-VII e, no caso 

de Kautzsch, que se refere a um capitel de Constantinopla, a cronologia relaciona-se 

com o Império bizantino e o exemplar a que se refere (entre outros) é anterior ao século 

VI.  

Concluindo, este capitel não será anterior ao século IV, podendo, eventualmente, 

avançar na cronologia.
307

 Para tal, será necessário aprofundar a investigação para 

determinar a origem da eventual influência bizantina. Será esta do século V, através do 

reino suevo ao qual esta zona estava adscrita eclesiástica e politicamente, ou já sob a 

hegemonia visigótica, séculos VII-VIII, por irradiação da capital da província da 

Lusitânia?  

             IV. 2.4.5. A uilla romana do Rabaçal  

A sul de Conímbriga, localiza-se a uilla romana do Rabaçal a poente da estrada 

que liga Olisipo a Bracara.
308

 . O nome Rabaçal foi tomado de empréstimo da aldeia 

actualmente mais próxima do local das ruínas. As escavações sistemáticas iniciaram-se, 

a partir de 1984, sob a coordenação de Miguel Pessoa e continuam até hoje. 
309

 O 

Rabaçal conta já com um Museu Monográfico. A uilla romana do Rabaçal terá sido 

construída nos meados do século IV d. C., após 351, de raiz, como testemunham as 

moedas encontradas no sítio e consequente análise estratigráfica.
310

Pensa-se que a uilla 

terá sido abandonada no século V, ou no seu início, quando se deram as invasões dos 

Suevos, Alanos e Vândalos ou nos meados desse mesmo século, quando os Suevos 

desolaram Conímbriga segundo as palavras de Hydatius de Aquae Flaviae. 

311
Contudo, esta ideia está a ser alvo de reflexão e actualização, tendo em conta os 

restauros de manutenção que ilustram o prolongamento da vida nesta uilla.
312

  

                                                
306 Kautzsch, Kapillstudien, 1936, p. 60, nº 195, Tafel 14; 
307 Um capitel muito próximo a este em Rafael Barroso Cabrere, Regia Sedes toledana. El Toledo 

visigodo através de su escultura monumental, 2007, p. 633: capitel da Igreja de San Román. 
308 Miguel Pessoa, Villa romana do Rabaçal, um centro na periferia?, 2000, p. 100; 
309 Miguel Pessoa, Villa Romana do Rabaçal, Penela, Portugal- contributo para o estudo dos baixos-

relevso e outros elementos de escultura arquitectónica, 2000, p. 710; 
310 Miguel Pessoa, op. cit. P. 711; 
311 Miguel Pessoa, idem; 
312 Miguel Pessoa, “Um Stibadium com mosaico na uilla romana do Rabaçal”…, O Mosaico na 

Antiguidade Tardia, nº 6, Revista de História da Arte, pp.139- 161; 
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Olhando para as duas plantas da Figura 22 compreende-se o conjunto integrado 

de espaços que formavam o todo desta uilla romana: a pars urbana monumental, o 

balneum a norte e, no seu prolongamento, a área da pars rustica. A figura 22 permite 

também uma aproximação à planta octogonal do peristilo que conjuga à sua volta as 

dependências residenciais da uilla. O estudo modular deste peristilo tem sido 

apresentado nos vários estudos que se têm desenvolvido sobre a uilla romana do 

Rabaçal
313

e ilustra o planeamento e a concepção minuciosa que presidiu à sua 

arquitectura, bem com à sua ornamentação, ou seja, decoração, no sentido de decor 

vitruviano, como foi já definido no início deste trabalho 8Capítulo I). A uilla romana do 

Rabaçal complementa-se, adequa-se na sua arquitectura, decoração arquitectónica e 

mosaico. Através da observação da sua planta, descortinam-se dois espaços em destaque 

nesta composição de harmonia geométrica, são eles a torre de vigia, a sudoeste e o 

compartimento com quatro absides que se situa a noroeste. Esta torre de vigia, em 

planta octogonal sobre paredes amplas, indica que a sua construção seria em altura, 

apresentando uma saída para o exterior e comunicação com o interior.
314

 Naturalmente 

que a sua função defensiva está comprovada e pode relacionar-se com toda a agitação 

sentida em vários pontos da Península, com incursões inicialmente esporádicas e, 

depois, sistemáticas, de povos germânicos, que obrigaram, no século IV, a um reforço 

geral de reconstrução das muralhas das cidades, como é exemplo Conímbriga. A 

proximidade à via de comunicação, tê-la-á exposto mais ao perigo. A dependência a 

noroeste, quadrilobada, não revelou pavimento em mosaico, o que não é esclarecedor da 

sua função.
315

 

Com efeito, a uilla romana do Rabaçal é uma uilla aúlica, 
316

orientada em torno 

de um peristilo, manifestando o seu carácter fortificado, característico do Baixo-Império 

ou contexto romano da Antiguidade Tardia.
317

 

A uilla romana do Rabaçal obriga a repensar a valorização do campo neste 

contexto tardio da Antiguidade. O binómio campo-cidade sempre existiu em 

                                                
313 Por exemplo, Miguel Pessoa, op. cit, Estampa XVII e Miguel Pessoa, Villa Romana do Rabaçal – Um 

objecto de Arte na Paisagem, 1998, p. 13. Os desenhos são de José Luís Madeira; 
314 Miguel Pessoa, Villa Romana do Rabaçal, um objecto de arte na paisagem, 1998, p. 18; 
315 Miguel Pessoa, op. cit. P. 24; 
316 Segundo as definições de Jean-Gérard Gorges, Les Villas Hispano- romaines, inventaire et 

problematique archéologiques, 1979, pp.121. Este autor não classifica a uilla do Rabaçal porque não 

possuía em 1979 as informações de que agora dispomos;  
317 J. Alarcão, Arquitectura romana, História da Arte em Portugal, vol.I, Alfa, p. 107; 
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complementaridade e o Rabaçal integra o territorium de Conímbriga, o seu ager. A 

evolução das uillae é significativa neste contexto, como se constata por este exemplo, 

mas outros poderão ser avançados como S. Cucufate, Santa Vitória do Ameixial, Pisões, 

Milreu, Cerro da Vila, Montinho das Laranjeiras, Quinta das Longas e de alguns deles 

se dará testemunho, neste trabalho, nos capítulos seguintes. É de notar que são todas 

uillae da Lusitania. A realidade do território é distinta, a norte do Douro, em diversos 

aspectos: paisagem, povoamento, matéria-prima, arquitectura, escultura arquitectónica, 

expressão religiosa.  

Próxima da uilla romana do Rabaçal, é indispensável destacar a uilla de 

Santiago da Guarda, incluída no actual concelho de Ansião. Trata-se de uma uilla do 

contexto romano da Antiguidade Tardia, igualmente monumental, atestada pelas suas 

soluções arquitectónicas e qualidade dos seus mosaicos.
318

 

A Antiguidade Tardia, contexto romano, altera a topografia das uillae, através 

da acção do Cristianismo. No Rabaçal, não existem vestígios explícitos da 

cristianização da uilla. Talvez apenas os simbólicos.
319

 Referiu-se a articulação, a 

conveniência do decor desta uilla em torno de um octógono como peristilo,
320

 o 

número oito como símbolo ligado a Cristo, na medida em que introduz um oitavo dia à 

semana, depois do Sábado, o primeiro dia da semana e, em coincidência, também o 

oitavo, o Domingo cristão.
321

 Trata-se de uma simbolismo em consonância com a 

cultura clássica que está presente em signos como o vaso, no mosaico e baixo-relevo, 

nos temas mosaísticos das estações do ano, enquadrando o auriga vencedor.
 322

 Tal 

circunstância conduz à compreensão do dinamismo da cultura clássica junto das elites 

terratenentes e clarifica a difusão lenta e gradual do Cristianismo, na Península, que se 

inicia com maior intensidade no sul (os bispos presentes em Iliberis, provenientes do 

                                                
318 Um dos temas tratados nos mosaicos de Santiago da Guarda é o Vaso; tivemos o privilégio de o 

estudar e apresentar no Colóquio AIEMA, Turquia, 2009; 
319 Exemplos são as obras já citadas de Miguel Pessoa sobre o Rabaçal, acrescentando-se o Roteiro-

Rabaçal, Aldeia Cultural 2001, pp. 47e 48. A expressão de Miguel Pessoa sobre o “valor semântico da 

decoração”poderá sintetizar este simbolismo. Villa Romana do Rabaçal, um centro na periferia?, 2000, 

p. 285; 
320 Uma uilla também com peristilo octogonal encontra-se em Itália a 35 km a sudoeste de Milão, Palazzo 

Pignano. Lynn Pasi Pitcher, “La Villa Tardontica di Palazzo Pignano”, O mosaico na Antiguidade Tardia, 

Revista de História da Arte, nº 6, 2008, pp. 239-247; 
321 Reflexão proporcionada pelas aulas do Professor Justino Maciel; 
322 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 38; Um pouco mais 

tarde, em meados do século IV, o bispo de Olisipo, Potamius, escolhe a palavra auriga como sinónimo 

de alma. Neste procedimento, pode-se constatar a assimilação de signos próprios à cultura clássica com 

os novos sentidos do Cristianismo. Justino Maciel, L’art et l’expression de la foi, Pacien de Barcelone et 

l’Hispanie au IVeme siècle, 2004, p. 212 e 214; 
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território actualmente português da província da Lusitania vieram de Ebora e 

Ossonoba), decrescendo à medida que se caminha para Norte do rio Tejo. Apesar deste 

facto, a dependência quadrilobada a Noroeste, em destaque arquitectónico, impõe uma 

certa reflexão. A sua introdução nesta uilla, pode, eventualmente, ter acontecido num 

momento posterior da sua existência, criando-se um espaço religioso, possivelmente, 

cemiterial de leitura cristã, como se verifica em Centecelles, próximo de Tarraco. Com 

efeito, a introdução de espaços absidados, nas uillae tardo-antigas, é frequente, 

relacionando-se com a alteração do leito de refeição. Os clássicos triclinia dão lugar ao 

leito sigmático, ou stibadium que se adaptam perfeitamente a essa planta semi-circular. 

Contudo, a mudança de mobiliário não esgotará as razões das alterações lentamente 

introduzidas pela abside. De acordo com determinadas orientações, nomeadamente o 

isolamento em relação às demais dependências, essas absides podem ter a ver com o seu 

carácter cristão. 
323

 No Rabaçal, o triclinium apresenta o mosaico adaptado em T mais 

U; no entanto, conta com três espaços absidiados, no eixo longitudinal da sala e 

lateralmente. A dependência a Noroeste é outro espaço, está autónomo dos restantes, 

apresenta quatro absides convergindo para um centro, a sua funcionalidade será 

certamente outra. É significativo também que não tenha mosaico, ao contrário de outras 

dependências da uilla e que aí também não se tenham encontrado vestígios de 

decoração arquitectónica. Esta questão voltará ainda a ser abordada ao se tratar dos 

capitéis de Odrinhas e do seu espaço absidial. 

 

IV. 2.4.6. Os capitéis da uilla romana do Rabaçal  

 

Folhas nervuradas, coríntio, hélices e volutas em V -CNB023, CNB025 e 

CNB027 

As plantas da Figura 23 ilustram o local onde foram encontrados fragmentos de 

capitéis e outras pequenas peças reveladoras do decor da uilla.
324

 A sua distribuição 

faz-se no peristilo, sobretudo na zona sul e no triclinium. A parte Este da uilla e do seu 

                                                
323 Miguel Pessoa, Um Stibadium com mosaico na Villa romana do Rabaçal,…., 2008, p. 155; A obra de 

Justino Maciel, A Antiguidade Tardia no Ager Olisiponense, 1999, oferece uma reflexão muito 

interessante sobre a evolução da abside romana e o seu uso paleocristão, em especial, p. 39-50; 

Igualmente, Jorge López Quiroga, “El final de las Villae en Hispania. La transformación de la pars 

urbana de las villae durante la Antigüedad Tardia”, Portugalia, 2000-2001, p. 137-190; 
324 Queremos agradecer a disponibilidade de Ricardo Santos do Museu do Rabaçal que nos ajudou a 

quando do estudo destas peças. Foi ele que, prontamente, assinalou as peças que estamos a estudar na 

planta da pars urbana de uilla e respectivo balneum, bem como se dispôs a responder a todas as nossas 

dúvidas. 



120 

 

peristilo é a que menos vestígios apresenta, devido a estar mais à superfície e, por 

conseguinte, mais sujeita à destruição do tempo. 
325

 O mesmo se passa em relação aos 

vestígios musivos nessa área. A dependência ou sala quadrilobada não regista elementos 

de decoração arquitectónica e o balneum apresenta um, mais propriamente, no 

frigidarium. 

O Rabaçal apresenta três tipos de capitel, um deles, mais claramente 

identificável do que os outros. O capitel CNB027 é, até ao momento, o exemplar mais 

completo encontrado no Rabaçal. Infelizmente, desapareceu em 1983, antes do início 

das escavações sistemáticas. Resta a fotografia dele, testemunho histórico. Os 

fragmentos CNB023 e CNB025 ostentam apenas a espiral do capitel que, ocupando o 

ângulo do mesmo e unida à outra espiral, resiste às quebras. Restam, aliás, várias 

espirais e ângulos do capitel no Rabaçal, sinal de serem pontos fortes. Inclui-se junto 

das espirais CNB23 e CNB025 uma outra de Conímbriga, muito semelhante no seu 

traçado às do Rabaçal. É muito provável que estas espirais pertençam a capitéis da 

mesma tipologia do capitel CNB027. Uma tentativa de reconstituição deste capitel, mais 

completo, embora fracturado no seu lado esquerdo, foi empreendida nas figuras 24 (a, b, 

c, d, e, f). Os fragmentos de capitel CNB0023 e CNB0025 poderão ser, eventualmente, 

também capitéis de folhas nervuradas, coríntios de hélices e volutas em V. Apenas o 

CNB0023 é em mármore. Miguel Pessoa refere a existência de três tipos e dimensões de 

colunas na uilla do Rabaçal.
326

A dimensão média dessas colunas, ou melhor, fustes, em 

mármore de Estremoz/Vila Viçosa, cilíndricos e destinados a suportar um pórtico serão, 

talvez, os adequados a este tipo de capitéis CNB023, CNB025 e CNB027, pese embora 

o facto de dois destes capitéis serem em calcário. O capitel em mármore, CNB023, 

provém do triclinium, o que é revelador da grandeza do seu decor. 

 

IV.2.4.7. Os outros tipos de capitel da uilla romana do Rabaçal  

 

 Coríntio, CNB024 e CNB026 (sem atribuição tipológica) 

As fotografias do capitel CNB024 ilustram outro tipo de capitel presente na uilla 

romana do Rabaçal. Pela análise do capitel CNB024, parece tratar-se de um capitel 

coríntio cujo ábaco apresenta ornamentação simplificada de inspiração no cimácio 

                                                
325 Informação dada por Ricardo Santos; 
326 Miguel Pessoa, Villa romana do Rabaçal, Penela, Portugal, contributo para o estudo…, 2000, p. 713; 
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jónico. É impossível averiguar o tipo de folhas que estaria no cálato do capitel, se lisas 

ou se nervuradas. A ornamentação em óvalos de formato quase quadrangular com base 

num traço de contorno, encontra-se também numa peça de decoração (eventualmente 

parietal) de Conímbriga, como se pode comprovar pela figura 25. A proximidade 

decorativa entre Conímbriga e uilla do Rabaçal pode detectar-se em alguns aspectos.  

O fragmento de capitel CNB026, ao qual não atribuímos tipologia, constitui, 

quanto a nós, o terceiro tipo de capitel do Rabaçal. Do que é possível ver neste 

fragmento, parte da ponta das folhas, extremidade do ábaco decorado com óvalos e 

dardos simplificados, saliência do cálato com uma ornamentação foliácea muito 

interessante, dir-se-ia estar perante um capitel de matriz mista, compósito. Este capitel, 

a nosso ver, um caso de estudo a completar, fica, para já, como um apontamento.
327

 

 

IV. 2.4.8. Os capitéis da uilla romana do Rabaçal  

 

 Capitel da placa decorativa em mármore, cálato folheado 

 Uma das peças emblemáticas da escultura arquitectónica do Rabaçal é a placa 

decorativa em mármore com uma representação arquitectónica em baixo-relevo. (ver 

figuras 26 e 26a). A presença das colunas tem como objectivo marcar as cenas no 

campo de visão. Elas funcionam cenograficamente como orientadores da visão, tal 

como o mosaico da cúpula de Centecelles. Esta placa decorativa, pela sua exuberância 

ornamental sobretudo notória no tratamento naturalista do acanto, foi escolhida como 

logótipo do Museu Monográfico da Vila do Rabaçal.  

A placa decorativa com representação arquitectónica foi encontrada no 

triclinium e, pelas suas dimensões, pode-se supor o lugar na parede onde poderia ficar. 

(Figura 23). Esta placa apresenta três cenas divididas por quatro colunas. Duas colunas 

são visíveis, no canto esquerdo, a terceira, a meio de dois vãos e a quarta na 

extremidade direita. As bases mostram dois toros e são de tipo ático. Os fustes 

apresentam caneluras, tendo o da esquerda, caneluras torsas e o do meio, caneluras 

verticais. No topo, capitéis de ângulo e central. Os dois capitéis são de tipologia 

idêntica. O capitel que se pode observar de frente possui duas folhas, uma inferior e 

outra média. Cada uma apresenta, por sua vez, três folhas. As folhas inferiores dispõem-

                                                
327 As fotografias que tirámos a este capitel e as que Ricardo Silva voltou a tirar, a nosso pedido (que 

ilustram excelentes perspectivas) constituem um projecto de reconstituição que tencionamos, a breve 

trecho, completar. Tal não nos foi, lamentavelmente, possível completar a tempo da Tese escrita); 
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se em ângulo e frontalmente no eixo do capitel. Sobre estas, dispõem-se outras três 

folhas da mesma forma. As folhas são de acanto (acantus mollis), têm a nervura interna 

saliente e os folíolos muito bem marcados, a trépano, da mesma maneira que as 

restantes folhas que se apresentam nesta composição. O capitel de ângulo exibe duas 

folhas de acanto com folíolos viçosos e zonas interlobulares marcadas a trépano. As 

folhas são o elemento distintivo deste tipo de capitel. Elas crescem e envolvem o cálato 

do capitel até às extremidades do capitel e do ábaco. Muito interessante é analisar a 

moldura lisa que separa o fuste do capitel, o astrágalo, e verificar o suporte directo da 

coluna sob o entablamento horizontal. Os capiteis deste baixo-relevo não manifestam 

sinais de ábaco, nem de volutas e/ou hélices. Uma classificação destes capitéis leva à 

consideração de capitéis de folhas nervuradas, pois é este o seu elemento marcante e, 

como cobrem todo o cálato, poderá considerar-se de cálato folheado, como, aliás, 

existem outros exemplos.  

A observação de um capitel em baixo-relevo é um auxiliar de análise e a questão 

coloca-se nos seguintes termos: de que forma é que as representações de capitéis a duas 

dimensões, podem auxiliar a compreensão dos capitéis a três dimensões? Com efeito, a 

representação de um capitel, seja a três dimensões, seja num outro suporte, baixo-relevo 

ou mosaico,
328

corresponde sempre a uma concepção de capitel que se tem no momento 

em que é produzido. Essa concepção pode ser muito útil. A representação do capitel 

num suporte bidimensional pode confirmar ou contraditar o estudo que se leva a cabo 

sobre os capitéis como escultura. No caso concreto dos capitéis do baixo-relevo, 

afigura-se interessante e controverso verificar que o capitel que aparece na placa 

decorativa não aparenta qualquer semelhança com os presumíveis três tipos de capitel 

que se identificaram para o Rabaçal (CNB023, CNB024, CNB025, CNB026 e 

CNB027). Um primeiro tipo destes capitéis é justamente caracterizado pelas suas 

folhas, obviamente, mas também pelas suas hélices e volutas de grande espiral, 

dispondo-se em V na face do capitel; do segundo tipo de capitel, restou apenas um 

ténue vestígio observável da folha, sob as espirais de voluta, em canto, unidas por tira 

(CNB024) mas o importante é a decoração do ábaco com motivos ornamentais da 

gramática jónica. No terceiro caso, vestígios de folha, ausência de voluta e manutenção 

da ornamentação do ábaco. Portanto, os capitéis do Rabaçal assentes em colunas não 

correspondem à representação de capitel neste baixo-relevo. O capitel do baixo-relevo é 

                                                
328 Sobre o tema, Filomena limão, A imagem do capitel no mosaico, AIEMA, 2005, (no prelo); 
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outra concepção de capitel que aí surge tratada, seja ela premeditada ou inconsciente. 

Este capitel não possui volutas e apresenta um tratamento a trépano que caracteriza 

várias peças decorativas, em baixo-relevo, da uilla do Rabaçal e que podem ser 

observáveis na exposição do Museu.
329

 Os capitéis do Rabaçal, apresentados neste 

trabalho, são fragmentos. Resta, afortunadamente a fotografia da peça mais completa. 

Tanto quanto se pode afirmar com alguma certeza, os capitéis do Rabaçal não 

apresentam tratamento a trépano. Este é, portanto, um efeito visual que se reservou para 

o baixo-relevo. O capitel da placa decorativa, com o seu tratamento a trépano, insere-se 

na dinâmica global da decoração arquitectónica do Rabaçal, nomeadamente, na dos 

baixos-relevos que se destinavam a cobrir as paredes e a valorizá-las de uma forma 

monumental. O triclinium é uma dependência privilegiada nesse aspecto. Outro 

elemento decorativo a distinguir neste capitel do baixo-relevo são as volutas em V que 

surgem, não no capitel, mas como motivo externo, em destaque, junto da grinalda. As 

volutas apresentam-se como duas folhas com folíolos laterais e espirais muito enroladas 

nas pontas. A placa decorativa em baixo-relevo com dois capitéis são um autêntico 

elogio à pujança do acanto.
330

 

Outra reflexão surge com a comparação entre os capitéis como estrutura 

arquitectónica e os capitéis como elemento ornamental do baixo-relevo. A construção 

da uilla do Rabaçal, na segunda metade do século IV, constituiu certamente um 

processo demorado. As colunas que se erguem ao longo do peristilo octogonal, às quais 

poderiam pertencer os capitéis CNB023 e CNB025, foram edificadas numa primeira 

fase dos trabalhos em termos de construção do edifício. O programa decorativo dos 

baixos-relevos não se fez ao mesmo tempo, foi certamente posterior e pode ter ocorrido 

em simultâneo com o programa decorativo musivo. Aliás, as determinações vitruvianas 

já assim o esclarecem, pois, após as disposições sobre os templos e edifícios privados, 

Vitrúvio trata dos acabamentos para que toda a obra possa ter “beleza e solidez”.
331

 Os 

acabamentos a que Vitrúvio se refere são o mosaico, os lacunários dos tectos e a 

pintura. Na uilla tardo-romana do Rabaçal, existem vários exemplos de 

                                                
329 Miguel Pessoa, Catálogo- Espaço-museu, Villa Romana do Rabaçal, 2004, pp. 19-26; 
330 A ornamentação dos baixos-relevos do Rabaçal leva a pensar numa cronologia mais avançada do que o 

século IV. São interessantes os aspectos ornamentais rebuscados de motivos espiralados com nos capitéis 

de Alcácer do Sal ou mesmo no motivo central de um capitel de Elvas que se assemlha ao eu está no 

centro da voluta em V; 
331 Justino Maciel, Vitruvii Decem Libri, livro VI, Preâmbulo, 18; 
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complementaridade entre o baixo-relevo parietal e o mosaico.
332

 Concluindo, a análise 

complementar efectuada aos capitéis do baixo-relevo da Figura 26 é um dado a 

acrescentar na compreensão do tipo e cronologia atribuível aos dois tipos de capitéis 

que se encontram no Rabaçal. A sua datação da segunda metade do século IV, aquando 

de edificação da uilla, distingue-os de outra concepção de capitel, bem mais decorativa 

e exuberante, que surge no baixo -relevo. Não tanto pela utilização do trépano, mas pela 

particularidade das folhas que envolvem os ângulos do cálato, este desenho de capitel 

pode aproximar-se de um tipo que se desenvolverá na parte oriental do Império 

Romano, no século VI, o capitel de Quatro Folhas de influência bizantina, do qual 

falaremos no contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia, em Conímbriga. Há, 

contudo, um elemento de ligação entre os capitéis das colunas e os do baixo-relevo: das 

hélices e volutas em V às volutas em V. Este elemento encontra-se também no sul da 

Província de Lusitania (ver Grupo Episcopal pacense).  

 

IV. 2.4.9. Outros fragmentos de escultura arquitectónica do Rabaçal 

Os fragmentos de decoração arquitectónica que compõem as figuras das páginas 

seguintes podem agrupar-se do seguinte modo:  

CNB009, CNB010 e CNB017 – fragmentos de espirais, possivelmente de 

volutas de capitel; encontra-se dois tipos de espirais: a espiral muito enrolada e com a 

aresta vincada a bisel, (como CNB023 e CNB025) e a espiral enrolada, em relevo plano, 

(como CNB024 e CNB026). 

CNB011 e CNB012 – Dois círculos concêntricos, certamente pertencentes a 

altos-relevos das cornijas,
333

 foram encontrados no triclinium, factor que abona 

consideravelmente a favor desta identificação. 

CNB013, CMN014, CNB015, CNB016, CNB018, CNB019 e CNB012 - Um 

conjunto de elementos de difícil identificação com estrias e de formato semicilíndrico 

(CNB13, CNB14, CNB15 e CNB021); o exemplar CNB015 tem a particularidade de 

apresentar, na parte côncava da peça, várias estrias oblíquas que podem compor uma 

                                                
332 Exemplos como: a representação do Vaso no baixo-relevo (catálogo do Museu, p. 26 e Villa Romana 

do Rabaçal, Um objecto de Arte na Paisagem, 1998, p. 25; ou ainda a representação do meandro em cruz 

suástica no Baixo-relevo, Catálogo, p. 24, nº 17 e no mosaico do corredor oeste do peristilo em separata 

do Arquivo Coimbrão, volume XL, 2008, p. 496;  
333 Miguel Pessoa, Catálogo Espaço-Museu, villa romana do Rabaçal, p. 22, exemplares números 14, 15 

e 16; 
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folha. A peça CNB021, praticamente lisa e com o mesmo formato assinalado, foi a 

única encontrada no frigidarium do balneum do Rabaçal. Os três restantes, CNB016, 

CNB018 e CNB019 são distintos. O CBN016 apresenta um orifício do qual partem 

estrias oblíquas. Segundo sugestão de Ricardo Silva do Museu do Rabaçal, poderia 

tratar-se de um fragmento de relógio de sol, hipótese a considerar. O CNB019 apresenta 

o que poderá tratar-se de um caule vegetal; O CBN018 pode identificar-se com um 

pequeno fragmento de parte inferior de um capitel, por exemplo como o CNB027, que 

possui linhas estriadas verticais, como que folhas de água a todo o perímetro da parte 

inferior do capitel, junto ao leito de assentamento. 

CNB020 e CNB022 – Dois fragmentos de difícil identificação mas que poderão 

fazer parte de um capitel. São ambos provenientes do mesmo lugar. São caracterizados 

pela moldura côncava que corre em curva. A CNB022 pode tratar-se de parte de um 

caule da folha de capitel (ver CNB027). A CNB020 pode pertencer a um pequeno ponto 

de encontro entre a ponta da folha e o início da espiral da voluta (Figura 27). 

 

IV. 2.5. Os capitéis do contexto suévico da Antiguidade Tardia (Séculos V – 

VI) 

Conímbriga e o seu território têm uma presença relevante ao longo do contexto 

suévico da Antiguidade Tardia. No entanto, há que distinguir duas realidades 

perfeitamente diferentes: a do século V e a do século VI.  

 

          IV.2.5.1. O Século V 

O século V é, na Península, um século de desolação, como se pode já verificar 

no Capítulo III e a fonte principal de informações sobre Conímbriga é Hydatius de 

Aquae Flaviae. As sua referências explícitas a Conímbriga são incisivas e reportam-se 

a dois momentos concretos, nos quais o autor sublinha o carácter ardiloso e falso dos 

Suevos:  

465 – “ Os Suevos entram à traição em Coimbra. Esbulham a família do nobre 

cantabro. Conduzem como cativa a Mãe, juntamente com os filhos”.
334

 

468 – “ Conimbriga, ludibriada na paz, é posta a saque. São destruídas as casas 

                                                
334 Idácio, Chronicon, 229;  
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juntamente com alguns panos das muralhas. Os habitantes são reduzidos ao cativeiro e 

deportados. A cidade e a região transformam-se num deserto. 
335

 

No entanto, há uma outra referência, não a uma ofensiva sueva, mas a algo de 

carácter pacífico que, apesar de vaga, é de notar: 

466 – “ No seu regresso (da corte do rei visigodo Teodorico), os embaixadores 

dos Suevos anunciam que Severo (imperador romano) morreu, após quatro anos de 

reinado. Estes mesmos embaixadores suevos são enviados de novo a Coimbra”.
336

  

Deste modo, em 465 dá-se o ataque a Conímbriga, do qual resultam reféns da 

importante família Cantaber
337

 e, apenas um ano volvido, há embaixadores dos Suevos 

que são enviados de novo, a Conímbriga. Tal nota pode ser um indicador de que os 

Suevos ficaram em Conímbriga, pelo menos, até 466. Esta consideração fê-la Justino 

Maciel e deixou-a para reflexão futura como se tenta, neste trabalho, realizar. Diz 

Justino Maciel que, a afirmação de Hydatius é indicativa de que os Suevos se 

instalaram em Conímbriga (“capital do reino suevo, nesses anos de 465 e 466”
338

) e nos 

seus arredores durante “tempo significativo”, aproveitando, decerto, a muralha do 

Baixo-império como defesa contra os Visigodos, bem como o ponto geograficamente 

estratégico da ligação Olisipo-Bracara. 
339

 Talvez, durante essa estadia, tivesse havido 

contactos com a uilla do Rabaçal, o que poderia explicar o paralelismo existente entre a 

arquitectura, baixo-relevo e mosaico da Gália e do Rabaçal. Com efeito, a ligação das 

embaixadas dos Suevos com as Gálias era frequente e pode ter, de alguma forma, 

estimulado essa influência. A data de 466 é também significativa pela razão, como 

escreve Justino Maciel e informa Hydatius, da pregação do Arianismo por Ajax, entre 

os Suevos que, estando em Conímbriga, fazem dela o seu centro irradiador.
340

 Uma 

consideração pode retirar-se, com algum grau de certeza, desta última informação de 

Hydatius: os suevos permaneceram na região de Conimbriga de 465 para 466, 

                                                
335 Idem, 241; 
336 Idem, 231, p. 45; 
337 Família à qual se pensa pertencer a domus de grandes dimensões que se encontra intra-muros e muito 
perto da muralha. Cantaber remete para ao Cantabros do norte da Península. No entanto, quase tudo se 

ignora desta família; 
338 Justino Maciel, Os Suevos na Galécia e na Lusitânia, 2007, p. 217; 
339 Justino Maciel, Idem, p. 217 e nota 2; 
340 Justino Maciel, Idem , p. 217; Idácio, Chronicon, 232; Miguel Pessoa, Um Stibadium com mosaico na 

uilla romana do Rabaçal, 2008, p. 157, refere que a datação tardia de alguns vidros encontrados no 

Rabaçal, confirmam a continuidade da uila para além dos séculos IV e V, que seriam momentos de maior 

desenvolvimento; poderia ter servido de residência a dignitários suevos. Aliás, o autor considera que o 

abandono da uilla decorreu num processoao longo de séculos.  
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instalados na cidade ou na uilla do Rabaçal. Porém, rapidamente a situação se alterou; 

pelo menos, a disposição dos Suevos, porque em 468, enganam a paz de Conímbriga e 

põem-na a saque.    

 

IV. 2.5.2. O Século VI 

O século VI, a partir de 550, apresenta uma realidade totalmente distinta no 

territorium de Conímbriga. Conímbriga é sede episcopal sueva e está presente no 

Concílio de Bracara, em 561 e novamente em 572, com o bispo Lucentius, que é o 

primeiro bispo conhecido de Conímbriga. Em termos políticos, integra o Reino Suevo 

com capital em Bracara. A situação político- religiosa de Conímbriga registou, no 

espaço de cem anos, entre 468 e 561, grandes alterações. Houve uma nítida evolução 

com a definição do Reino Suevo, que ocupou a parte setentrional da província da 

Lusitânia. Em termos religiosos, o Catolicismo desponta onde, em 466 poderia ter tido 

lugar um centro irradiador do Arianismo. Conímbriga tinha de ter, nos meados do 

século VI, uma igreja paroquial com baptistério, que deveria existir já antes, finais 

século V ou inícios do século VI.  

No actual estado da investigação, o que se conhece com mais certezas 

arqueológicas, em comparação com vestígios de decoração arquitectónica litúrgica, é a 

localização, planta e fases de construção da basílica e baptistério paleocristãos de 

Conímbriga, graças ao trabalho de Justino Maciel e Teresa Campos Coelho
341

.  

O espaço, cuja funcionalidade foi alterada e passou, de acordo com a leitura do 

sítio arqueológico, a constituir a adaptação para uma basílica paleocristã e baptistério, 

foi a domus, conhecida como de Tanginus, localizada intramuros, a sul da domus 

atribuída a Cantaber (Figuras 28 e 29), na zona mais afastada do fórum e próxima da 

via de Bracara a Olisipo. Portanto, a domus de Tanginus foi poupada à destruição 

pelo traçado da muralha do Baixo-Império e teria até sofrido 

remodelações.
342

Provavelmente, já não teria resistido à destruição sueva de 468 e, no 

seu lugar, com forte probabilidade, teria sido adaptada a edifício de culto cristão dotado 

de uma só nave, nos finais do século V, inícios do século VI. Justino Maciel e Teresa 

Campos Coelho enunciam as razões para esta datação: a descoberta, nas imediações da 

                                                
341 Justino Maciel e Teresa Campos Coelho, “A Basílica e o Baptistério Paleocristãos de Conímbriga”, III 

Reunió de Arqueologia Cristiana Hispànica, 1994, pp. 75-92;   
342 Justino Maciel e Teresa Campos Coelho, op. Cit. P. 79-82; 
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Basílica, de uma lápide paleocristã datada de 538, demonstrando que se faziam 

enterramentos em local próximo da basílica; o achado de um triente, cunhado entre 547 

e 549, e o facto de a Basílica se apresentar orientada para o Levante, determinação que é 

obedecida no século V.
 343

 Em situ, encontra-se a marca de cancela, uma base de coluna 

e duas bases de pé de altar, uma das quais pode ter servido de lypsanotheca ou caixa de 

relíquias. O baptistério ocupou o impluuium da domus, facto que lhe conferiu “um 

forma única no mundo cristão”. 
344

 

Concluindo, este espaço intramuros, a sul da cidade, teve uma primeira fase de 

ocupação como domus romana, a muralha tornou-a periferia e a provável destruição 

pelos Suevos, em 468, a par com um processo de difícil clarificação que consistiu no 

crescimento do Cristianismo, levou à necessidade de ocupar um espaço, cuja planta se 

adequasse o melhor possível à liturgia e ao ritual iniciático do Baptismo. Com efeito, a 

topografia da cidade é alterada com as necessidades do Cristianismo que se implanta 

nas periferias. A planta da Basílica sofreu alterações do século VI para o século VII 

(Figura 29) que são a marca das mudanças e das determinações conciliares. Estas 

ilustram-se no próprio espaço da Basílica e os capitéis, tal como a restante decoração 

arquitectónica, evidenciam-nas.  

A Basílica paleocristã de Conímbriga foi, portanto, uma adaptação ao culto 

cristão de um espaço já existente e esse ajustamento fez-se no contexto suévico da 

Antiguidade Tardia. Em 561, com um bispo, a Basílica (desconhece-se a existência de 

outras construções cristãs, mas poderiam existir) estaria operacional e o seu espaço 

interno ilustrava a orientações litúrgicas. Assim, segundo as determinações do I 

Concílio de Bracara, em 561, proíbe-se aos laicos a entrada, para comungar no 

sanctuarium altaris. 
345

Por esta razão, ao se analisar a evolução da planta de uma nave 

da Basílica, ela começou por ter três espaços, sendo o da cabeceira progressivamente 

vedado aos laicos. Esta primeira planta pode ter funcionado no século VI, contexto 

suévico, de acordo com a referida determinação do Concílio de Bracara de 561. 

 Progressivamente, desenvolve-se o estreitamento da cabeceira, culminando num 

                                                
343  Justino Maciel e Teresa Campos coelho, op. Cit. P. 84 e 88. Como já foi referido no capítulo III, a 

mais antiga lápide funerária cristã encontrada em Conímbriga data de 522 ou 532 e refere-se a “Martúria, 

serva de Deus, viveu 33 anos. Repousou e paz no segundo dia antes das nonas de Novembro de 560 ou 

570 da Era ( 4 de Novembro de 522 ou 532 d.C.); Adília Alarcão, Museu Monográfico de Conimbriga, 

2004, nº 548, p. 163;  
344 Justino Maciel e Teresa Campos Coelho, op, cit. P. 88; 
345 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 79; 
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pequeno espaço cruciforme, o santus santorum, onde se localiza um dos pés de altar e 

que poderia ter servido como caixa de relíquias. O pé de altar ou mais provavelmente de 

lypsanotheca ocupa o local mais recôndito e afastado no santus santorum. A sua 

presença atesta a obrigatoriedade, surgida com a consagração da ecclesia de Dume, da 

existência de relíquias em sanctuaria, para que a igreja pudesse ser consagrada. Esta 

pode ser a razão da lypsanotheca de Conímbriga.
346

Este segundo e mais pronunciado 

fechamento da parte sagrada da cabeceira pode prender-se também com a determinação 

do XVIII Cânon do IV Concílio de Toledo que indica que “ o sacerdote e o levita 

comunguem ante o altar, o clero no “chorus” e o povo “extra Chorum”.
347

 As 

alterações da planta, no sentido da sua máxima compartimentação, culminariam no 

século VII, contexto visigótico da Antiguidade Tardia, momento em que a utilização de 

elementos de decoração arquitectónica de interiores é mais solicitada, para responder a 

uma liturgia hierarquizada, com necessidade de reservar espaços e ocultar outros.   

Cremos que os capitéis, como parte integrante desta decoração arquitectónica, 

também revelam o que se passa no espaço funcional cristão. A análise que se fará de 

dois capitéis que se julga encontrados junto da Basílica e, provavelmente, a ele 

pertencentes, poderão incluir-se num contexto suévico da Antiguidade Tardia, século 

VI, mas também num contexto já visigótico. São, certamente, capitéis do século VI e 

VII. 

 

IV.2.5.3. Os capitéis de Conimbriga  

 

 Quatro Folhas nervuradas, influência bizantina- CNB003 

O capitel CNB003 foi colocado por Jorge Alarcão e R. Étienne 
348

 no capítulo 

das peças de uma Conimbriga visigótica, juntamente com fragmentos de cancela e de 

rosáceas com motivos de uvas. Jorge Alarcão menciona brevemente a questão da 

Basílica paleocristã, referindo, em nota, que se encontrava inédita. Portanto, não existe 

ainda, nas Fouilles uma relação directa deste capitel com a Basílica, na medida em que 

a investigação ainda não tinha avançado o suficiente para o fazer. Actualmente, esta 

ligação é sugerida com todas as cautelas inerentes a qualquer hipótese, antes de poder 

                                                
346 Justino Maciel, op. Cit. P. 63-64 e 72; 
347 Justino Maciel e Teresa Campos Coelho, op. Cit. P. 88-89; 
348 J. Alarcão e R. Étienne, Fouilles de Conimbriga, vol I, l’Architecture,1977,  planche LIV e páginas 

169-170; 
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ser confirmada. No Museu, este capitel integra o conjunto de algumas pilastras de 

contexto litúrgico e de cronologia visigótica, século VII, que se pensa estar relacionados 

com a Basílica paleocristã. 

Este capitel reveste-se de características que o tornam numa peça de grande 

interesse. Por um lado, o facto de apresentar um trabalho incompleto. As faces 

começaram por ser esboçadas e o pormenor e detalhe dos folíolos das folhas e do 

trépano circular interlobular, não foi terminado. O próprio capitel ilustra o processo de 

evolução de talhe. Assim, neste capitel estão presentes dois momentos de trabalho, o 

esboço das linhas gerais e o aperfeiçoamento do detalhe final. Quanto à ornamentação, 

este capitel apresenta as folhas nervuradas cobrindo os ângulos do cálato em número de 

quatro. A afinidade deste tipo de capitel com outros produzidos na parte oriental do 

Império Romano, o mundo bizantino, tem de ser anotada. Deste modo, Kautzsch 

349
mostra um capitel que classifica como Kämpferkapitell e que é proveniente do 

Baptistério da Basílica Episcopal dos Ortodoxos, em Salona, uma cidade da província 

romana da Dalmácia, na costa do Adriático, onde hoje se situa a Croácia e que data do 

século VI.
350

 Kratchatrian explica que, no início do século V, se ergueu uma Basílica 

em Salona, substituindo a do século IV que não tinha baptistério. Antes da segunda 

metade do século VI, ergueu-se um novo conjunto baptismal. Este capitel, de que fala 

Kautzsch, aproxima-se muito em dimensões, formato e ornamentação do capitel que se 

analisa de Conímbriga CNB003. As principais diferenças residem na ornamentação do 

astrágalo que o capitel de Salona não tem, bem como um motivo axial, que este possui e 

o capitel de Conímbriga, não. As folhas do capitel de Conímbriga são muito mais 

trabalhadas, inclusive com trépano, o que não acontece com o capitel de Salona cujas 

folhas não estão completamente nervuradas e se apresentam lisas nos ângulos do 

capitel. Apesar dos pormenores, no seu conjunto, os dois capitéis aproximam-se 

bastante. Por este motivo, se pondera a hipótese deste capitel de Conímbriga poder ter 

pertencido ao recinto envolvente do baptistério da Basílica paleocristã, que seria, 

certamente, um peristilo. Com efeito, seguindo o trabalho de Justino Maciel sobre a 

                                                
349 Kautzsch, Kapitellstudien, 1936, capitel nº 23, p. 17; 
350 Kautzsch, op. Cit. P. 18, refere que o capitel pertence ao baptistério próximo da Basílica episcopal 

urbana. Khatchatrian, Les Baptistères paleochrétiens, 1962, identifica dois baptistérios em Salona. Um 

primeiro na Basílica dos Arianos, um baptistério circular no interior e octogonal no exterior, datado do 

século V. E outro, o Baptistério da Basílica episcopal dos Ortodoxos. Consideramos que o capitel referido 

por Kautzsch pertença à Basílica episcopal porque o autor refere que se encontra no baptistério da 

Basilica episcopal. Do texto de Kautzsch parece-nos depreender que os capites de Salona pertencerão ao 

século VI cf. P. 18); 
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Basílica e Baptistério paleocristãos de Conímbriga, este poderia ser dotado de um 

ciborium sobre a piscina baptismal, apoiando-se em colunas, cujos restos das bases se 

encontram ainda. 
351

Justino Maciel acrescenta que as colunas existiriam apenas nos 

lados oeste e este, existindo a norte um muro que poderia ter um paralelo a sul mas do 

qual não existem vestígios. 

Concluindo, este capitel poderia ter encimado uma coluna das que integrariam o 

ciborium do baptistério da Basílica paleocristã de Conímbriga. Pelas característica e, 

tendo em consideração as peças que são produzidas no século VII, colocaríamos, 

mesmo sem esta hipótese de pertencer ao baptistério, este capitel no século VI. A sua 

possível ligação com o que se produz de capitéis para baptistérios, na parte oriental do 

Império, seria facilitada pela comunicação que o Reino Suevo sempre teve com o 

Oriente, por exemplo, pela via das Gálias. É importante reter igualmente que no século 

VI, a partir de 551, os romano-ravenático-bizantinos 
352

estão no Levante peninsular e, 

talvez, numa parte considerável da província da Lusitania. A possível influência que 

daí adviria (desconhece-se como se poderia efectuar) não estava, de qualquer maneira, 

longe. A nível do talhe, é interessante salientar o trabalho a trépano que das folhas deste 

capitel CNB003. O tratamento a trépano aproxima-se daquele que foi empregue na 

placa decorativa em baixo-relevo do Rabaçal que já foi analisada (Figuras 26 e 26 a). O 

trabalho a trépano é muito idêntico, na zona interlobular, um perfeito círculo a trépano 

(como também se verifica num outra peça de Conímbriga, CNB032). Se, se juntar a 

todos estes aspectos, a possível permanência da corte suévica em Conímbriga ou no 

Rabaçal, entre 465 e 466, e o facto de, no século VI, este território a sul do Douro estar 

integrado no Reino suevo, existem fortes razões para se ligar o capitel CNB003 ao 

capitel de Kautzsch, propondo uma explicação da sua tipologia, cronologia e local de 

proveniência. 

IV. 2.5.4. Os capitéis de Conímbriga  

 

 Folhas nervuradas, hélices e volutas em V CNB002 

Este capitel, presente na Exposição Monográfica de Conímbriga, pode estar 

                                                
351 Justino Maciel e Teresa Campos Coelho, A basílica e o baptistério paleocristãos de Conimbriga, 1994, 

p. 87 e 88: referência à indicação de Pedro Palol, Arqueologia Cristiana de la España Romana, siglos IV a 

VI, 1967, p, 169; 
352 Expressão de Justino Maciel. Ver Capítulo III, Contexto suevo da Antiguidade Tardia. 
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relacionado com o espaço da Basílica Paleocristã.
353

É um capitel que se insere nos 

mesmos parâmetros de altura máxima que o capitel anterior, bem como de diâmetro de 

leito de assentamento, embora seja tipologicamente bastante distinto. Com efeito, este 

capitel de coluna isenta, é de formado troncocilíndrico, o que significa pouca abertura 

do ângulo formado desde o leito de assentamento até ao vértice do ábaco. O ábaco nesta 

peça não se individualiza, o que comprova a aproximação do capitel aos modelos de 

pequenos capitéis de pilastra, alguns deles integrados em base, fuste e capitel. A 

ornamentação do capitel singulariza-se pela folha naturalista que envolve as suas arestas 

angulares e pelas hélices e volutas em V, aspectos que o classificam. 

Para estas duas peças foi proposta uma datação do século VI. No entanto, a 

probabilidade de poderem integrar o início do século VII, não é de descurar. No entanto, 

Conímbriga parece apresentar uma realidade decorativa arquitectónica diferente, com a 

presença de pilastras e pilastrinhas muito ornamentadas, correspondentes à evolução do 

espaço interior litúrgico no século VII.  

 

IV. 2.6. Os capitéis do contexto visigótico da Antiguidade Tardia (século VII -VII) 

Em 585, o Reino visigodo anexa o Reino Suevo e os territórios da Gallaecia e 

parte setentrional da Lusitania são integrados neste vasto reino que, no início do século 

VII, irá deter a hegemonia na Península. O grupo episcopal de Conímbriga não 

regressou imediatamente à alçada da igreja metropolitana de Emérita. Apenas em 666, 

num Concílio emeritense, o bispo metropolitano Orôncio conseguiu reaver estas 

dioceses da Lusitania. Este significativo detalhe faz com que as dioceses de 

Conimbriga, Lamego, Viseo e Egitania sejam sufragâneas de Bracara, desde, pelo 

menos 561 (mas talvez antes), data do I Concílio de Bracara e o ano de 666, ou seja, 

mais de um século, apesar de estar sob domínio político visigodo desde 585, e de a sede 

de Conimbriga ter, entretanto, passado para Aeminium.  

IV. 2. 6. 1. Um exemplo de capitel de pilastrinha integrada  

 

Cálato folheado CNB035 

A pilastrinha CNB035 apresenta um capitel integrado no conjunto, fuste e 

capitel. O capitel é constituído por uma palmeta de três folhas ou trifólio, elemento 

                                                
353 Aspecto que se prende com as peças que estão em conjunto na mesma vitrine de Exposição do Museu. 

Aguardamos confirmação desta ligação. Este capitel não surge referido nas Fouilles de Conimbriga. 
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ornamental recorrente em peças semelhantes a esta. Esta peça, juntamente com a 

CNB034, é exemplo da escultura arquitectónica que caracteriza o contexto visigótico.  

Licínia Wrench desenvolveu recentemente (2008) a sua tese de doutoramento 

sobre decoração arquitectónica e litúrgica. 
354

 O seu estudo apresenta exaustivamente as 

peças do grupo episcopal conimbrigense.
355

Assim, o tipo e número respectivo de peças 

provenientes de Conímbriga e do seu território diocesano são:  

Conimbriga: 

1. Placa/ transenna/ gelosia - 1; 

2. Transenna – 7 e duas foram encontradas nas escavações da Basílica); 

3. Peça de encaixe de transenna – 3; 

4. Pilastrinha ou Pilastrinhas – 10, mais a referência a duas peças aqui 

apresentadas, (CNB035) e (CNB034); por vezes, Licínia Wrench refere-se a 

pilastrinhas, o que poderá indicar que este número pode ser mais elevado.  

5. Pilarete/pé de altar – 2; 

6. Pilares – 1;  

7. Frisos- 4; 

8. Lypsanotheca(?) – 1. 

           Eira Pedreirinha 

1. Frisos- 1; 

2. Pilastrinha -1; 

3. Peça encaixe/ transenna- 1; 

4. Mesa de altar-1. 

 

Coimbra e Coimbra (S. Pedro) 

1. Frisos-5;Aeminum 

1. Placa/ Transenna – 4; 

                                                
354 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, 4 vols, 2008. 
355 Licínia Wrench, op. Cit. Vol. II, Parte 1, pp. 86-154; 
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2. Pilastrinhas- 3;  

3. Peça de encaixe- 1.   

A ornamentação que se encontra nestas peças apresenta um leque variado, mas 

que se resume numa vertente geométrica e vegetalista, na qual predominam os temas 

ligados a parras, uvas, bagas e cachos. Assim, segue a lista dos elementos ornamentais 

das peças apresentadas por Licínia Wrench, mantendo-se as designações tal com a 

autora as identificou:
356

  

1. Escamas 

2. Linha de estrelas de dois quadrados 

3. Círculos//quadrifólios 

4. Hexafóilio 

5. Sépala em ponta de lança 

6. Botão 

7. Botão com 4 quadrantes 

8. Haste de videira sinusoidal 

9. Cachos e parras 

10. Bagas 

11. Linha de fusos  

12. Linha quebrada de fusos 

13. Espinha 

14. Faixa com cordão 

15. Cordão 

16. Triângulos 

17. Cachos cordiformes  

18. Gavinhas em volutas,  

19. Astrágalo  

                                                
356 Licíni Wrench, op. Cit. ,Vol. II, Parte 1, pp. 86-154; 
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20. Palmeta 

21. Palmetas três folhas 

22. Palmeta de cinco folhas 

23. Volutas 

24. Tímpanos semicirculares 

25. Cálice de lótus  

26. Cruz com botões como rácimos de videira 

27. Cruz pátea 

28. Cruz de rácimos com voluta, 

29. Roseta 

30. Roseta de botões com anel ao centro  

31. Anel. 

 

Estas duas listas são, portanto, esclarecedoras do tipo de peças de decoração 

arquitectónica, bem como da ornamentação associada no grupo episcopal 

conimbrigense, com largo destaque para Conímbriga, no contexto visigótico, 

especialmente no século VII (Figuras 30 e 31). A utilização deste tipo de peças, como 

pilastrinhas, transennae, pés de altar, frisos, justifica-se cada vez mais, pelo facto de a 

arquitectura interior das igrejas ser progressivamente alvo de uma liturgia reservada a 

alguns e negada a outros, tornando necessário compartimentar o espaço. A decoração 

dessas peças, apresenta-se dotada de um conjunto de signos que, não sendo novos, 

sobretudo os vegetalistas, passaram a adquirir um novo significado para o Cristianismo. 

Deve salientar-se a representação de imagens associadas à videira, às uvas, e aos 

cachos. São significantes que revelam uma continuidade da Antiguidade Clássica e que 

profusamente ornamentaram a cabeça de Dionisos ou preencheram aos primeiros 

sarcófagos numa opacidade de significados difícil de destrinçar.
357

 Como elemento de 

                                                
357 Por exemplo, as representações de Dionisos na Herma bifronte de Dionisos e Ariadne, o busto de 

Dionisos de Milreu e de Mértola. Justino Maciel, J. M. Peixoto Cabral e D. Nunes, “Cinco Esculturas 

Romanas em mármore importado, achadas no Algarve e em Mértola”, Arte Teoria, 3, 2008, pp. 75-87; 

Catálogo da Exposição -As Religiões da Lusitânia, Museu Nacional de Arqueologia, 2007, as mesmas 

representações de Dionisos; nº 69; 177 e 178; o sarcófago de Castanheira do Ribatejo, nº 311;  
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inovação, a representação da cruz. Muitas desta peças terão pertencido à Basílica que se 

identificou em Conímbriga e que, provavelmente no século VII, viu o seu espaço 

sagrado reduzir-se substancialmente, na consequência do IV Concílio de Toledo, em 

633, necessitando para tal, da ajuda da decoração arquitectónica, como colunas e 

cancelas (transennae). A singularidade das peças de escultura arquitectónica do grupo 

conimbrigense e respectivos temas de ornamentação foi justamente exposto com todo o 

seu impacto simbólico por Justino Maciel.
358

 

Finalmente, Conímbriga deixa de ser sede episcopal nos finais do século VI, 

passando para Aeminium. O binómio Conimbrica/Aeminium acentua-se numa fusão 

de nomes que englobam, no fundo, um território com expressão semelhante na 

decoração arquitectónica.  

                                ……………………………………. 

   As escavações mais recentes em Conimbriga datam de 2000-2008 e têm-se 

centrado na ínsula do Mediano Absidado, a oeste do forum de Conímbriga. As 

primeiras escavações com Vergílio Correia nos anos 30 não deixaram registo, mas 

agora os novos esforços permitiram um avanço no conhecimento da ocupação dos 

séculos IV e V e VIII-IX. As peças mais recentemente encontradas (Figura 31) 

enquadram-se nos vestígios de decoração arquitectónica característicos de Conímbriga, 

comprovando mais uma vez o que se sabe já, ou seja, o imenso que ainda há para 

conhecer e para surpreender neste oppidum – ciuitas - sede episcopal - paróquia, 

cidade que se tornou aldeia. Não foi a única.  

 

     IV. 2. 7. S. Gião da Nazaré 

Uma abordagem aos capitéis in situ da Igreja de S. Gião da Nazaré torna 

necessário, por um lado, conhecer o que, sobre ela, tem sido interpretado e, por outro, 

observar reflexivamente a arquitectura e as relações construção/decoração 

arquitectónica. Perceber os capitéis de um espaço in situ pode ser quase tão perturbante 

como interpretar uma peça descontextualizada. Caballero Zoreda alertou para a 

existência de uma “estratigrafia ornamental”, que permite não só o conhecimento da 

peça, mas também relacioná-la com a arquitectura. Os capitéis integram-se numa teia de 

                                                
358 Justino Maciel, “A arte da Antiguidade Tardia”, História da Arte Portuguesa, vol. I, 1995, pp. 141-

142; 
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relações com a arquitectura e restante gramática decorativa que é preciso levar em 

conta, tornando-se a Igreja de S. Gião da Nazaré num caso de estudo que talvez não se 

esgote.  

 

                         IV. 2.7.1. O sítio de S. Gião da Nazaré 

A Igreja de S. Gião da Nazaré localiza-se na Quinta de S. Gião, perto de 

Famalicão da Nazaré, em território dos coutos de Alcobaça. Situa-se a cinco 

quilómetros a sul da Nazaré, junto da encosta marítima da Serra das Pescarias, a 

seiscentos metros do mar (Figuras 32 e 33).  

A longa ocupação
359

do sítio de S. Gião da Nazaré é explicada pela sua 

localização e pelas características geográficas que o compõem. O estudo da 

Arqueologia, da História e da História da Arte sobre a essência da Igreja de S. Gião da 

Nazaré complementa-se ou articula-se com a observação da paisagem e sua evolução 

estrutural, a evolução lentíssima a que se referia Fernand Braudel, numa concepção total 

de espaço integrante que se entende por território. 

A Quinta de S. Gião da Nazaré, onde se encontra a sua pequena Igreja, ocupa 

um lugar estratégico pela sua proximidade ao mar. No entanto, a cercania marítima 

actual desta Igreja é, certamente, distinta da que seria, por exemplo, no período romano, 

devido às alterações da linha de costa. De acordo com o recente Estudo Arqueológico 

sobre S. Gião da Nazaré, coordenado por Luís Fontes, a investigação sobre o 

povoamento da orla marítima e suas modificações são factores que se aliam à 

compreensão da ocupação duradoura do sítio de S. Gião da Nazaré. Com efeito, o 

referido trabalho indica que o local onde se implantou a Igreja de S. Gião da Nazaré 

teria sido, em período romano, “marginal a uma enseada”.
360

 

A constatação da forte proximidade da Igreja de S. Gião da Nazaré, na 

Antiguidade, à orla marítima, é um factor a relacionar com a expressão “corredor 

atlântico”, utilizada por Manuel Luís Real na análise do contexto geográfico de S. Gião 

da Nazaré.
361

 Este autor refere-se às influências Norte/Sul, na Península, após a invasão 

muçulmana, considerando que o litoral teria constituído uma linha favorável de ligações 

                                                
359 Luís Fontes, André Paes Machado, S. Gião – Trabalhos arqueológicos da U.A.U.M. Fase III, Abril-

Setembro de 2002, 2010; p. 42;  
360 Luís Fontes, André Paes Machado, op. Cit. p. 165; 
361 Manuel Luís Real, Inovação de Resistência…, 1994, p. 61; 
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do Norte em direcção ao Sul, como se pode, na sua opinião, atestar pelo “insólito” 

exemplo de S. Gião da Nazaré. A “litoralidade” da Igreja de S. Gião da Nazaré pode, no 

nosso ponto de vista, tê-la relacionado de forma enriquecedora com outros espaços, 

também eles de costa oceânica, mais a sul, concretamente no ager olisiponense, os 

sítios à volta de Sintra (ver Grupo Episcopal Olisiponense). A esta situação não é alheia 

a localização de S. Gião da Nazaré, no limite fronteiriço entre a ciuitas de Colippo e 

Eburibritium 
362

e entre o território do grupo episcopal Conimbrigense e Olisiponense. 

A partir dos mapas das Figuras 32 e 33 pode constatar-se a envolvência de 

ocupação histórica e de vestígios de Histórica da Arte da Antiguidade Clássica mas, 

sobretudo, Tardia, em torno de S. Gião da Nazaré. De Valado dos Frades, é proveniente 

o sarcófago das Musas, centrando-se na presença de um filósofo ou pedagogo, o 

Mousikós Aner, revelando as novas concepções de teor filosófico sobre a morte que 

não deixa de inquietar o Homem do contexto romano da Antiguidade Tardia. Um pouco 

mais a Norte, a freguesia de Cós produziu o mosaico dito de Apolo, de cronologia 

incerta,
363

 mas que atesta o povoamento romano no litoral e, certamente, reflectirá as 

preocupações de um extremo da terra sobre o oceano a perder de vista
364

.
 
Mais 

exemplos de mosaico com a temática especial de Orfeu foram encontrados nesta zona, o 

do Arnal (Maceira) e o de Martim Gil, em Marrazes. O Mosaico do Arnal, que terá sido 

levado para fora do país, integra uma planta rectangular coroada por uma abside de arco 

em ferradura, onde se poderia instalar um leito sigmático ou stibadium. 

A Igreja de S. Gião da Nazaré inseria-se, portanto, naturalmente, num espaço de 

dinâmicas expressões da Antiguidade Tardia, quer em termos de arquitectura, quer no 

decor ou na escultura funerária. 

 

 

 

 

 

                                                
362 Luís Fontes, op. Cit. p. 42; 
363 Ana Rita Soares dos Santos; Ana Maria de Jesus Duran Kremer, Mosaicos Romanos do Museu 

Nacional de Arqueologia, pp.20-21; 
364 Ao elaborarmos um pequeno estudo comparativo das representações de vasos nos mosaicos romanos 

da Antiguidade Clássica e Tardia, em território português, foi estudado o mosaico da Póvoa de Cós, em 

relação ao qual, iniciámos uma reflexão a que daremos, oportunamente, continuidade. 
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IV.  2.7.2. A Igreja de S. Gião da Nazaré: Olhares interpretativos  

 

                                IV. 2.7.2.1. S. Gião da Nazaré: uma Igreja visigótica 

As primeiras referências, de carácter científico, feitas a elementos 

arquitectónicos e arqueológicos da Igreja de S. Gião da Nazaré são da autoria do 

arqueólogo Eduíno Borges Garcia, na comunicação intitulada Achados Arqueológicos 

em Famalicão da Nazaré – Do paleolítico ao período árabe, em 1962, no XXVI 

Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências. Nesta comunicação, Borges 

Garcia refere-se a achados do Paleolítico na zona de Famalicão da Nazaré e explica que 

encetou as suas investigações, guiando-se por textos antigos que se referiam à 

antiguidade de uma ermida de nome S. Gião e à existência de pedras com letras 

romanas. O resultado foi o descortinar da pequena Igreja de S. Gião da Nazaré, semi-

oculta num edifício de uso agrícola em ruínas, junto a um outro com a mesma finalidade 

e ambos destituídos, à primeira vista, de qualquer ponto de interesse. Foi nesse local que 

Eduíno Borges Garcia encontrou um túmulo de pedra que considerou ser romano e “um 

capitel de coluna com folhas de acanto (medieval) em que “a coluna servia de apoio a 

dois arcos redondos.” Sobre o mesmo capitel, escreve: “ A escultura, embora rude, não 

há dúvida que é constituída por folhas de acanto e, por isso, cremos tratar-se de 

elemento visigótico.” Na mesma altura, Borges Garcia refere uma porta com arco árabe, 

não hesitando em afirmar estar na presença de “um dos raros exemplares da arquitectura 

árabe em Portugal”.
365

  

Dois anos depois, em 1964, refeito da surpresa desta descoberta, Borges Garcia 

reconsidera alguns aspectos que tecera sobre o capitel e o arco que encontrara. Sobre o 

capitel afirma que “não existe capitel, pois que as folhas de acanto são esculpidas 

directamente no fuste da coluna. A ornamentação separa-se do restante fuste por uma 

gola estreita, em relevo na pedra. 
366

 O paralelo, para este capitel, encontra-o no trabalho 

de Camps Cazorla sobre as colunas tipicamente visigóticas de Mérida. E, quanto ao arco 

árabe, considera-o agora um arco “ultra-semi-circular”visigótico. Detém Borges Garcia 

a sua atenção também na peça que denomina “ábaco”e que se apoia sobre a coluna 

monolítica. Considera-a “desproporcionada”em relação ao diâmetro do fuste e por ter a 

                                                
365 Eduíno Borges Garcia, Achados Arqueológicos em Famalicão da Nazaré. Do Paleolítco ao Período 

Árabe, 1962, pp. 5-15; 
366 Eduíno Borges Garcia, “Notícia sobre um Templo Pré-românico na região dos Coutos de Alcobaça”, 

1965, III Colóquio Portuense de Arqueologia (1964)., pp. 5-7; 
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forma de tronco de pirâmide rectangular, com contornos boleados, considera-a trabalho 

romano. 
367

 Fundamentando a origem romana desta peça que designa “ábaco”, Eduíno 

Borges Garcia refere outros materiais romanos que encontrara, junto à Igreja, 

nomeadamente, tegula e imbrex marcados com sulcos verticais. O autor, sempre 

exaustivo na apresentação dos seus achados, dá conhecimento de que encontrara uma 

imposta com o desenho relevado de três cruzes de braços iguais no arco que mais tarde 

se saberá pertencer à iconostase. A observação desta peça decorada, colocada sob um 

arco, levou-o a procurar semelhanças em Santo Amaro de Beja, nas “impostas-ábaco” 

de “gosto ravenense”, assim classificadas por Vergílio Correia.
368

A conclusão deste 

arqueólogo estava encontrada: S. Gião era um templo cristão visigodo num local de pré-

ocupação romana e os estudos a que deu continuidade, nomeadamente em campanhas 

arqueológicas em conjunto com D. Fernando de Almeida,
369

 levaram-no a consolidar 

esta ideia.  

D. Fernando de Almeida e Eduíno Borges Garcia colaboram em escavações 

arqueológicas e avançam com várias análises, como a planta do templo, medição dos 

arcos da abside os de ligação entre a nave central e as laterais, que consideraram dentro 

das proporções visigóticas, 
370

 e o arco da iconostase que classificaram como peraltado. 

Aos motivos decorativos atribuem origem visigótica pelo desenho, técnica e material.
371

 

Encontram o friso com três palmetas ladeando a entrada para o arco triunfal. Sobre as 

palmetas escrevem: “ Surgiram aqui as três palmas (ciprestes?) cortadas em bisel sobre 

material romano de calcário rijo”.
372

 Do chão em opus Signinum, retiram um cipo 

funerário com campo epigrafado muito danificado, uma parte de fuste e outra de fuste e 

base de pequena coluna; e ainda três fragmentos de pequenas inscrições.
373

 

Caracterizam o capitel como de “folhas de acanto” e aproximam, comparativamente, as 

                                                
367 Eduíno Borges Garcia, op. Cit. p. 6; 
368 Eduíno Borges Garcia, op. Cit. p. 7; 
369 D. Fernando de Almeida e Eduínio Borges Garcia,” Igreja visigótica de S. Gião – Campanha de 

escavações durante Agosto de 1965”, IX Congresso Nacional de Arqueologia, pp. 405-407; 
370 Considera os arcos de S. Gião ultrapassados e dentro dos limites da arquitectura visigótica embora 

“não exista o arco tipo ultrapassado de 1/3 do raio. “Um templo visigótico em S. Gião (Famalicão da 

Nazaré) – Estremadura”, Separata Arqueologia e História, vol. XII, 1966, p. 208-209 e Quadro I, p. 215; 
371 D. Fernando de Almeida e Eduíno Borges Garcia, “Igreja visigótica em S. Gião,” 1965, p. 405; 
372 Eduíno Borges Garcia, “Um templo visigótico em S. Gião”, 1966, figura 17, refere que as impostas 

são de mármore. 
373 Idem, p. 406; 
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bases das colunas de S. Gião com as de S. Juan de Baños.
374

  A conclusão é S. Gião ser 

uma “rara jóia da arquitectura visigótica, talvez única em todo o sul de Portugal!”
375

  

As pesquisas de Eduíno Borges Garcia constituem um autêntico desvendar de 

um edifício oculto  em outro. Para além das suas observações e hipóteses sobre a 

arquitectura e decoração arquitectónica de S. Gião, o estudo de Borges Garcia procura, 

nas fontes escritas, sustentação para o que observa.
376

Por outro lado, parece-nos ser de 

grande relevância a quantidade de peças avulsas que encontra no interior da Igreja ou 

nas suas vizinhanças. A Figura 38 ilustra material recolhido pelo autor, o qual é preciso 

considerar na análise dos capitéis in situ de S. Gião. 

Os estudos de Eduíno Borges Garcia estabeleceram o ponto de partida para 

Helmut Schlunk analisar a influência da liturgia na arquitectura das igrejas pré-

românicas na Península Ibérica.
377

  Schlunk concentra-se na existência da iconostase na 

Igreja de S. Gião da Nazaré e considera que esta notável barreira física entre os 

membros do clero e os restantes fiéis é a materialização do Canon 18 do IV Concílio de 

Toledo de 633, que prevê que o bispo e o levita comunguem diante do altar, o clero no 

coro e o povo fora do coro.
378

  O facto de esta Igreja possuir um amplo cruzeiro, 

destinado aos clérigos, é a prova de que seria uma igreja monacal com espaço suficiente 

para aí reunir os monges. Estes acederiam ao cruzeiro por uma porta própria, em 

separado.
379

As conclusões de Schlunk reforçaram, portanto, a cronologia de um século 

VII para a Igreja de S. Gião da Nazaré, o que é coincidente com a leitura iniciada por 

Borges Garcia. 

                                                
374 Eduíno Borges Garcia, “Um Templo visigótico em S. Gião”, 1966, p. 210-211; 
375 Eduíno Borges Garcia, op. Cit. p. 211; 
376 Eduíno Borges Garcia, “Um templo visigótico em S. Gião-Estremadura,” 1966, p. 204. O autor indica 
a sua fonte mais antiga datada de 1597, Monarchia Lusytana  de Frei Bernardo de Brito, Alcobaça sobre a 

leitura epigráfica de uma pedra comprida encontrada nas costas da Igreja, entre uns silvados. Esta leitura 

refere uma consagração a Neptuno por Decio Júnio Bruto pelo final da guerra contra os moradores de 

Eburobrittium.  
377 Helmut Schlunk, “La Iglesia de S. Gião da Nazaré. Contribuición al estúdio de la influencia de la 

liturgia en la arquitectura de las iglesias prerrománicas de la Península Ibérica”, Actas do II Congresso 

Nacional de Arqueologia, 1971, pp. 509-528 e Lâminas I-XXXIII; 
378 Helmut Schlunk, op. Cit. p. 514; 
379 Helmut Sclunk, op. Cit. p. 525; 
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 A leitura de Theodor Hauschild 
380

vai no mesmo sentido da de Schlunk, ou seja, 

confirma a cronologia do século VII para a Igreja de S. Gião da Nazaré, sublinhando 

que o “estilo” do capitel assim o prova.
381

 

 

IV.2.7.2. S. Gião da Nazaré: reflexão sobre o núcleo monástico e 

organização centrada do espaço 

Justino Maciel
382

 assinala a necessidade da realização de escavações no sentido 

de ajudar a reflexão sobre o que considera ser o núcleo monástico de S. Gião da Nazaré. 

Acrescenta ser fundamental a sensibilidade e a percepção, num espaço já com muitas 

marcas medievais, da continuidade do mundo romano e paleocristão, destacando a 

dinâmica cruciforme que se nota na planta da Igreja. Essa dinâmica considera o autor, 

não pode ser separada da preponderância na arquitectura religiosa, a partir do século VI, 

da planta cruciforme ou organização centrada do espaço, que se detecta na arquitectura 

da ecclesia do Montinho das Laranjeiras, no sul da Lusitânia e na Gallaecia, na Basílica 

de Dume e na Igreja/Mausoléu de S. Frutuoso de Montélios, impulsionada pela 

influência bizantina na Península. A Igreja de S. Gião da Nazaré está muito próxima do 

mar, que, como via de ligação ao Norte ou ao Mediterrâneo, jamais deixou de ter 

importância. 

 

IV.2.7.3. S. Gião da Nazaré: Igreja do século X 

A classificação de S. Gião da Nazaré como uma igreja monástica, reflexo de 

normas litúrgicas, por Helmut Schlunk, foi plenamente elogiada por Carlos Alberto 

Ferreira de Almeida que, no entanto, não deixou de salientar a sua discordância total 

quanto à atribuição da Igreja ao período visigótico. Para Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, S. Gião da Nazaré é um edifício do século X, mais concretamente do ano de 

913, mesma data de S. Pedro de Balsemão, fruto da Arte Moçárabe e da Reconquista.
383

 

O autor aponta a S. Gião da Nazaré aspectos semelhantes a S. Pedro de Lourosa como: 

                                                
380 Theodor Hauschild, “Arquitectura m Portugal sob o domínio dos visigodos”, XXXIX Corso di 

Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina;  Idem,” Arte visigótica”, História da Arte em Portugal, vol. I, 

1993, pp. 148-169; 
381 Theodor Hauschild, op. Cit. p. 149; 
382 Justino Maciel, “A arte da Antiguidade Tardia em Portugal”, História da Arte Portuguesa, vol. I, pp. 

136 e Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, pp. 115-116; 
383 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, “Arte da Alta Idade Média”, História da Arte em Portugal, vol. I, 

1993, pp. 95-145 e p. 180, Cronologia Abreviada. 
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fustes “atarracados,” porta com arco de descarga sobre lintel, tribuna sobre entrada a 

ocidente, iconostase, ou seja, aspectos arquitectónicos, sobretudo os três últimos, que 

reporta à Arte Asturiana. A estes, junta a característica peculiar de uma potente 

iconostase em S. Gião, que fecha o interior da Igreja, a arcada apoiada, no que considera 

ser a “dupla coluna”, os arcos cegos que decorariam a cabeceira quadrangular, 

características
384

arquitectónicas que o autor volta a atribuir à arquitectura asturiana. 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida nota que os arcos da Igreja de S. Gião são muito 

mais peraltados do que ultrapassados e caracteriza os seus dois capitéis como coríntios, 

“de sabor classicizante, com “de folhas de acanto com cálices em palmeta, no estilo das 

que se representam nas impostas”, de feitura moçárabe tal como o “ábaco evidencia”.
385

 

Manuel Luís Real, persiste na linha de pensamento de Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, mas inova, no sentido em que, não interpreta o edifício que se nos depara hoje 

em S. Gião da Nazaré, como o produto de um momento único de construção, mas como 

o resultado de duas fases de edificação distintas. Escreve Manuel Luís Real, “ Estamos 

crentes, no entanto, que houve um templo anterior, de época visigótica, o qual terá sido 

refeito nos séculos IX-X (…) Embora provenientes de uma zona rural, é certo, pode 

considerar-se que muitas das pedras ornamentais de S. Gião sejam de época 

visigótica.”
386

Quanto ao tipo de edifício que seria S. Gião, o autor aceita-o como igreja 

monástica mas, acrescenta, que o seu coro alto lhe confere características palatinas e 

poderia estar relacionado com a próxima Torre de D. Framondo a que Eduíno Borges 

Garcia também se refere nas suas incursões iniciais na área envolvente a S. Gião. 

Manuel Luís Real considera que S. Gião da Nazaré é “um posto avançado na progressão 

da influência galaico-asturiana” e que o nome Framondo pode referir-se a um presor 

que se assenhoreou daquela terra, nos primeiros tempos da Reconquista.
387

 O plano 

subjacente à segunda fase da edificação de S. Gião da Nazaré, segundo Manuel Luís 

Real, pertence aos séculos IX-X e teria obedecido a um plano ordenado e coerente que 

se nota na iconostase, no coro alto, nos arcos de volta perfeita peraltados que se repetem 

nos motivos decorativos. 

 

                                                
384 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, op. Cit. p. 111; 
385 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, op. Cit. p. 137-140; 
386 Manuel Luís Real, “Inovação e Resistência”…1994, pp. 61-63;   
387 Manuel Luís Real, “Inovação e Resistência”, 1994, p. 62; 
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              IV.2.7.4. O contributo da Arqueologia da Arquitectura 

S. Gião da Nazaré oferece um verdadeiro exercício de conjugação de dados, 

chegando também a vez da Arqueologia da Arquitectura aplicar a sua leitura a esta 

Igreja. Esta metodologia, que se vai reconhecendo cada vez mais como uma área 

disciplinar específica, tem sido dinamizada na Península Ibérica por Caballero Zoreda. 

 A Arqueologia da Arquitectura lê, no aparelho de um edifício, a sua sequência 

temporal e histórica
388

que deve, segundo o arqueólogo espanhol, anteceder qualquer 

intervenção num edifício. Recorre, na sua análise a todo o tipo de fontes que elucidem 

sobre o património edificado.
389

 

A Arqueologia da Arquitectura propõe-se a uma leitura estratigráfica da 

escultura arquitectónica, renunciando a uma exclusiva análise estilística na atribuição de 

cronologias.
390

 

A experiência da Arqueologia da Arquitectura em S. Gião da Nazaré foi levada a 

cabo, entre 2000 e 2006, por iniciativa do Departamento de Estudos do Instituto 

Português do Património Arquitectónico. A equipa reunida contemplou a elaboração de 

uma memória histórica a cargo de Pedro Penteado, a análise estratigráfica dos alçados a 

cargo de especialistas do CSIC coordenados por Caballero Zoreda (2001) e uma equipa 

da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, sob direcção de Luís Fontes, 

teve a seu cargo a escavação arqueológica de solo e de paredes. Os resultados deste 

Estudo Arqueológico de S. Gião da Nazaré permitem, segundo Luís Fontes, novas bases 

de análise da tipologia arquitectónica do edifício, sua cronologia, estrutura territorial e 

estratégia de povoamento, componentes fundamentais na percepção da ocupação 

diacrónica de S. Gião da Nazaré.  

 

 

 

 

                                                
388 Caballero Zoreda, “Arqueología de la Arquitectura. Conocimiento e intervención”. Património 

Arquitectónico, Registo, Interpretação e Critérios de intervenção, 2006, pp.33-35; 
389 Luís Fontes, “Experiências portuguesas em Arqueologia da Arquitectura”, Património Arquitectónico, 

Registo, Interpretação e Critérios de intervenção, 2006, pp. 44- 55; 
390 Luís Caballer Zoreda e Fernando Arce Sainz, “Producción Decorativa y Estratigrafía,” Anejos de 

AEspa XLI, 2006, pp. 233-274; 
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IV.2.7.5. Os Capitéis in situ de S. Gião da Nazaré  

 

 Capitéis corintizantes de folhas de palma -CNB039 e CNB040 

Cedendo, neste momento do trabalho, à tentação de apresentar as conclusões da 

leitura de paramentos coordenada por Caballero Zoreda e do Estudo Arqueológico de S. 

Gião da Nazaré, levado a cabo pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 

(U.A.U.M.), passaremos a expor as nossas reflexões suscitadas pelos capitéis, sobre os 

capitéis em si e a sua integração na Igreja de S. Gião da Nazaré. 

 

                 IV.2.7.5.1. Localização e caracterização dos capitéis 

A Igreja de S. Gião da Nazaré apresenta dois capitéis de calcário, em coluna 

monolítica, in situ, um em frente do outro, localizados no transepto. Cada um suporta 

dois arcos peraltados, que delimitam um terceiro tramo central, de área quadrangular, o 

qual ocupa um espaço considerável, no conjunto da planta do edifício, o cruzeiro. O que 

resta em comprimento dos dois braços do transepto, para além do cruzeiro, integra, em 

continuidade, as duas naves laterais, das quais, a ocidental, está actualmente destruída. 

Os dois capitéis de S. Gião apresentam-se integrados em coluna, medindo desde o nível 

do chão até ao ábaco cerca de 1,50 metros, e estão sobrepujados de grande imposta. 

Eduíno Borges Garcia mediu em 17 cm, as bases das colunas, o que, em termos de 

altura total desta, resulta
391

em cerca de 1,64-1,67 metros. 

O capitel, de formato tronco cilíndrico, demarca-se do fuste por moldura ou 

astrágalo e está dotado de ligeiro ábaco com motivo axial quadrangular. Este ábaco 

distingue-se totalmente da imposta, na medida em que é um elemento estrutural do 

capitel. O cálato está revestido a folhas de palma: as mais altas, as folhas médias, com 

pedúnculo, as mais baixas apresentam apenas o limbo. As folhas apresentam um perfil 

elíptico,
392

 notando-se o leve recorte das pontas dos folíolos que se organizam em torno 

a uma nervura central. Apesar de o capitel possuir um feixe de caulículos, apertado por 

uma faixa em moldura, qual bálteo, ornamentado com três pequenos círculos, não 

existem hélices, nem volutas. Na face do capitel, pode ver-se um esboço de hélices pela 

curva que um dos folíolos apertados em feixe desenha sobre o eixo do capitel. Não 

existem volutas nos ângulos do capitel, mas, em seu lugar, folhas que não chegam a 

                                                
391 Eduíno Borges Garcia, 2Um templo visigótico em S. Gião”, 1966, Quadro V; 
392 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II (Parte I), p. 256, sobre S. 

Gião da Nazaré: “…As palmas esculturadas nos capitéis apresentam uma configuração em elipse.”  
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atingir os vértices do cálato. As folhas angulares e a ausência de volutas ou a 

“vegetalização” da voluta, é o critério-base para a classificação do tipo de capitéis de S. 

Gião, como capitéis corintizantes, outros motivos no cálato (folhas de palma). Eduíno 

Borges Garcia encontrou outros fragmentos de fuste, bem como de fuste e base de 

“colunazinha”.
393

Talvez esta coluna pequena que Borges Garcia encontrou 

(desconhecem-se as suas dimensões) pertencesse aos arcos cegos que se disporiam na 

abside da Igreja, mas o que é facto é que, tirando os capitéis dos arcos do cruzeiro, não 

foram encontrados mais capitéis em S. Gião.
394

 

 

              IV. 2.7.5.2. O capitel e a imposta
395

 

Entre os capitéis de S. Gião e as suas impostas existe um manifesto desajuste. 

Esta evidência foi notada logo nas primeiras impressões de Eduíno Borges Garcia que 

atribuiu à imposta, à qual chamou “ábaco”, uma origem romana.
396

 Com efeito, os 

capitéis de S. Gião possuem uma imposta que não lhes “convém” em termos de 

dimensões e de decor. O sistema de suporte dos arcos de volta perfeitos, peraltados, em 

S. Gião é constituído por dois elementos estruturais totalmente distintos e separados, a 

imposta em mármore e as colunas integrando capitéis em calcário.
397

 

A imposta é uma moldura de coroamento 
398

 de formato troncopiramidal que se 

distingue do capitel por possuir uma estrutura totalmente distinta, por se sobrepor a um 

pilar ou umbral e suportar um arco ou abóbada. A sua designação como “ábaco” deve-

se ao facto de se sobrepor ao capitel, tal com o verdadeiro ábaco, com a diferença 

fundamental que este é parte integrante do capitel e a imposta não. As impostas das 

colunas de S. Gião, em relação ao capitel, sobram em comprimento, embora se ajustem, 

em largura, ao leito de espera do seu ábaco. O espaço deixado livre, sugeriu a Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida, a hipótese de ali ter existido outra coluna. A suposição da 

                                                
393 Eduíno Borges Garcia, “Igreja visigótica de S. Gião”, 1965, p. 407 e figuras 8 e 9; 
394 Com excepção de uma peça que Eduíno Borges Garcia classifica como imposta ou capitel, Um templo 

visigótico em S. Gião…p. 207 e Quadro V, h; 
395 Gostaríamos de agradecer ao arquitecto Luís Marreiros, do IPPAR, a gentileza e disponibilidade em 

nos proporcionar uma visita a S. Gião da Nazaré a 9 de Setembro de 2004; ao meu pai agradeço a 

preciosa companhia e ajuda na bibliografia.  
396 Eduíno Borges Garcia, “Notícia sobre um templo pré-românico na região dos Coutos de Alcobaça”, 

1964, p. 6; 
397 Eduíno Borges Garcia, 2A Igreja Visigótica de S. Gião”, 1965, p. 406; Caballero Zoreda afirma que o 

material em S. Gião da Nazaré parece igual para os dois grupos de peças de material reutilizado; 

Producción decorativa y Estratigrafia, 2006, p 255;  
398 Ginouvès, Dictionnaire Methodique de l’Architecture grecque et romaine, vol. II, p. 147; 
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dupla coluna parece não ter fundamento pelas razões que passamos a apontar. O espaço 

deixado livre pela imposta, em relação ao capitel, seria suficiente para outra coluna 

igual à in situ e ainda sobraria espaço livre sob a imposta, o que firma a opinião de que 

aquela imposta, realmente, não foi produzida para aqueles capitéis, nem os capitéis 

pedem uma imposta de tais dimensões. O capitel é troncocilíndrico com ábaco baixo, o 

que não lhe conferiria, à partida, grande capacidade para suportar, só por si, um peso 

considerável. No entanto, estas colunas iriam ser colocadas sob dois arcos peraltados, 

delimitando o cruzeiro e a solução passou pelo recurso a uma imposta que possuísse 

dimensão suficiente para alargar a capacidade original de transição de forças da coluna 

com o seu capitel. As colunas de S. Gião, dotadas de imposta transbordante, 

suportariam as estruturas arquitectónicas. Note-se que o arco, sem aduelas, assenta 

sobre a totalidade do comprimento e largura da imposta (Figura 39).
 399

   

Seria uma grande coincidência a perda do par respectivo de cada coluna, em 

cada lado do cruzeiro, sem deixar vestígios da sua presença, quer a nível do solo onde se 

fixaria ou mesmo na junção à imposta, aspectos que não foram referidos pelas várias 

campanhas arqueológicas que decorreram em S. Gião da Nazaré. Em termos 

ornamentais, as quatro faces do capitel, talhadas como estão, perderiam o seu efeito, 

pois com duas colunas encostadas uma à outra, não se veria uma das quatro faces de 

cada capitel. Situação semelhante verifica-se em Santa Comba de Bande, nos dois lados 

da entrada da abside, onde, para além das diferenças estilísticas notórias entre os dois 

capitéis, é clara a sua utilização conjunta de recurso.   

Deste modo, o que se nos afigura na relação entre o capitel e a imposta é uma 

adaptação conjunta, para efeitos de suporte arquitectónico, superando o evidente 

desajuste entre ambos, designadamente em termos de dimensões. Assim, capitel e 

imposta não foram produzidos um para o outro, mas encontraram-se no mesmo 

momento histórico. A coluna interessava e a imposta era necessária. A coluna e o seu 

capitel de folhas de palma adequam-se, em termos ornamentais, ao espaço do cruzeiro e 

da entrada da abside, onde se encontram dois frisos de três palmetas cada. Afigura-se 

plausível que tenha existido um plano de ornamentar os espaços nobres da Igreja de S. 

Gião com folhas de palma.   

                                                
399 O leito de espera do capitel é um quadrado com 25 cm por 25 cm. A imposta tem de comprimento 

cerca de 85 cm, o que daria para outra coluna e capitel iguais, ainda sobrando 35 cm de comprimento; é 

interessante a conjugação dos apoios, arco, imposta, capitel: o capitel ajusta-se a um ponta da imposta e o 

arco ajusta-se totalmente à imposta.  
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A imposta constitui-se de molduras de secção rectangular, lisas, intervaladas por 

ducina em perfil de S acentuado e seguem um modelo bastante clássico, podendo 

admitir-se a hipótese de se tratar de uma reutilização e adaptação, na Igreja da Nazaré, 

de uma moldura romana ou até de uma base.
400

 Junto a S. Gião foram encontrados, 

aliás, vários vestígios da Antiguidade Clássica, como um sarcófago monolítico romano, 

encontrado na Quinta de S. Gião
401

, uma ara romana anepígrafa, com significativos 

motivos de arquinhos peraltados, relacionando-se tipologicamente com os próprios 

arcos do cruzeiro e, ainda, fragmentos de tegulae e imbrices. 
402

 

.  

                   IV.2.7.5.3. As folhas de palma 

A ornamentação do capitel é significativa pela utilização exclusiva de folhas de 

palma. Este motivo conjuga-se com o friso que enquadra a entrada na abside ao lado de 

impostas, iguais às dos arcos do cruzeiro. Esta impostas sobrepor-se-iam a colunas, uma 

de cada lado, que já não existem. As palmetas que aí se encontram apresentam uma 

configuração em triângulo isósceles e um trabalho em bisel, mais estilizado, na nervura 

central e talhe das folhas e pedúnculo.
403

Um outro fragmento com palmetas foi 

encontrado por Eduíno Borges Garcia, avulso, na nave central, junto a um arco 

peraltado.
404

 Verifica-se, assim, uma insistência e uma coincidência de motivos da folha 

de palma, nos locais mais sagrados do interior da Igreja, ou seja, o cruzeiro e o arco 

triunfal de acesso à abside. A folha de palma é um signo fundamental na Antiguidade 

Clássica, ligada à ideia de vitória e de triunfo. Em Faião, perto de Odrinhas, surge um 

lintel com cruzes e palmetas, como Árvores da Vida. Em S. Gião, a folha de palma é um 

significante colocado à entrada da abside e nos capitéis do cruzeiro. O sentido da 

palmeta, ligada ao espaço central da Igreja cristã, imbui-se do sentido vitorioso do 

Cristianismo, na sua vitória sobre a morte, na promessa de uma vida eterna no Paraíso. 

Interpretamos as palmetas de S. Gião como um signo combinado entre as colunas e os 

                                                
400 Existe uma peça idêntica a esta aproveitada como imposta, no Museu Etnológico e Arqueológico da 

Nazaré; sobre estas peças de modinatura clássica, Ginouvès, Dictionnaire Methodique de l’Architecture 
Grecque et Romaine, “base à doucine”, vol II, pl. 38, nº 4; 
401 Eduíno Borges Garcia, “Achados Arqueológicos em Famalicão da Nazaré”, 1962, p. 9;  
402 Eduínio Borges Garcia,” Um templo visigótico em S. Gião”, 1966, p. 206-211 e Quadros e fotografias. 
403Licínia Wrench, op. Cit. p. 256, 257; a autora considera que o friso com as três palmas pertence ao 

corpo da imposta e apresenta uma datação dos séculos IX-X, pós visigótico de continuidade (?) Parecem-

nos duas entidades distintas, imposta e friso, apresentando este último, uma largura maior do que a da 

imposta;Para Caballlero Zoreda, essas impostas estão retalhadas, “Producción Decorativa y 

Estratigráfica”, Anejos …,2006, p. 255; 
404 Eduínio Borges Garcia “Um templo visigótico em S. Gião”, 1966, foto 18; 
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motivos decorativos do arco triunfal, também ele, de nome associado a triunfo, a vitória. 

Parece evidente a ligação temática com os lintéis do Grupo Episcopal Olisiponense, 

nomeadamente em Odrinhas. A posição fronteiriça de S. Gião facilita a comunhão de 

influências com o sul, talvez reforçada pelo seu perfil costeiro atlântico. 

 

IV.2.7.5.4. Os restantes motivos ornamentais de S. Gião da Nazaré 

Para além das folhas de palma, o interior da Igreja de S. Gião da Nazaré é 

pontuado por vários motivos decorativos in situ, como se comprova pelas Figuras 40 e 

41.      

Sistematizando 

A. Imposta da janela da Iconostase – Escamas;
405

 

B. Impostas da porta da iconostase – Círculos/Quadrifólios;
406

 

C. Imposta da porta da iconostase – Cruzes páteas; 

D. Imposta transepto oeste – Círculos/quadrifólios;
407

Os círculos secantes 

geram, no seu interior, quadrados de lados recurvos; 

E. Imposta transepto oeste – Funículos; 

F. Parte inferior da parede esquerda do transepto contígua à abside – Círculos 

com pentafólios. 

O interior de S. Gião da Nazaré apresenta vários motivos ornamentais, com 

destaque para os motivos vegetalistas, folha de palma, nos capitéis e nos frisos laterais 

às impostas da abside; motivos geométricos, círculos, quadrados recurvos, meio círculo 

resultante da escama na iconostase e braço oeste do transepto. Outros motivos 

vegetalistas resultam da geometria, como os pentafólios (F) e os quadrifólios (B e D). E, 

num registo à parte, as cruzes páteas.  

Entre peças avulsas que Eduíno Borges Garcia apresenta, são relevantes, uma 

peça de calcário branco, um friso ornamentado com palmetas e motivo de dentes de 

serra,
408

sem referir onde se encontrava. Este arqueólogo acrescenta uma outra peça que 

                                                
405 Licinia Wrench, op. Cit. p. 267-268; 
406 Licínia Wrench, op. Cit. p. 259-262; 
407 Licínia Wrench, op. Cit. p. 264-266; 
408 Eduíno Borges Garcia,” Novos elementos sobre a Igreja visigótica”…, 1966, figura 6;”Um templo 

visigótico em S. Gião”…1966, p. 207, quadro V, e.  
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designa como imposta ou capitel, ornamentada com rosetas quadripétalas inscritas em 

círculo.
409

 

 

IV.2.7.5.5. Dois momentos decorativos em S. Gião da Nazaré 

As questões que, naturalmente, se colocam são: terão todos os motivos 

decorativos de S. Gião da Nazaré a mesma cronologia? Terão sido uns reaproveitados e 

outros produzidos expressamente? Quais serão os coincidentes com a construção do 

edifício? 

A nosso ver a questão do reaproveitamento de motivos ornamentais tem 

fundamento em S. Gião da Nazaré. Parece clara a existência de dois tipos de materiais 

de decoração arquitectónica, reempregues em S. Gião e em duas épocas diferentes. O 

fundamento para o serem é precisamente o objecto principal do nosso estudo, o capitel 

e, por inerência, neste caso particular, a imposta. A sua conjugação desajustada mostra 

como são ambos reaproveitados. As impostas dos arcos do transepto e da abside serão 

aproveitamento de material romano, como se vê na sua constituição e no talhe austero e 

destituído de ornamentação. Os capitéis, pelo contrário, pelos motivos, aproximam-se 

das impostas ornamentadas de S. Gião, outro momento e programa decorativo. 

Encontram-se, em S. Gião, dois tipos de impostas que se distinguem do ponto de 

vista cronológico e tipológico. O primeiro tipo já foi referido. O segundo tipo é o das 

impostas ornamentadas que se espalham pelo transepto e pela iconostase. A disposição 

destas impostas de motivos ornamentais é estratégica, na base dos arcos da porta e 

janelas da iconostase, onde a visibilidade é maior e sem continuidade pela parede ou, 

ainda, numa localização de recurso, como é o caso do motivo referido em F. Estas 

impostas assemelham-se, em termos ornamentais, aos capitéis do cruzeiro. Licínia 

Wrench, sugeriu uma cronologia dos séculos IX-X, (data com interrogação), contexto 

pós-visigótico de continuidade, para as folhas de palma nos frisos junto às impostas do 

arco triunfal. Quanto aos restantes motivos (A. B e D) incluiu-os no contexto visigótico 

da Antiguidade Tardia.
410

O tipo de talhe das palmetas da abside é diferente pelo 

acentuado biselado, da ornamentação das outras peças. O que nos parece relevante é a 

                                                
409 O espólio de S. Gião da Nazaré encontra-se no Museu Etnográfico e Arqueológico Dr. Joaquim 

Manso, Nazaré. 
410 Licínia Wrench, op. Cit. p. 256-270; 
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confluência do motivo ornamental da folha de palma em dois pontos mais sagrados da 

Igreja, o cruzeiro e a abside.  

Este conjunto de motivos resulta de uma continuidade de significantes, desde o 

período romano, que os utilizava, por exemplo, no mosaico,
411

 sendo lentamente 

imbuídos de novos significados pelo Cristianismo.
412

As impostas lisas, pelo contrário, 

resultam de reaproveitamento de material romano que não falta à volta de S. Gião.
413

 É 

interessante verificar que a ara que foi encontrada em S. Gião possui os arcos peraltados 

como os arcos do cruzeiro da Igreja.
414

 Teria funcionado como inspiração? 

 

IV.2.7.5.6. Cronologia dos capitéis de S. Gião da Nazaré  

Os capitéis de S. Gião da Nazaré parecem situar-se num momento de transição 

de formas. 
415

Por um lado, em termos estruturais, o capitel apresenta a distinção clássica 

entre ábaco e cálato. As normas vitruvianas de proporção entre diagonal do cálato e 

altura do capitel, não se verificam. Mas os componentes de um capitel, de matriz 

coríntia, não estão esquecidos. Por outro lado, a inserção do capitel na coluna em 

conjunto monolítico não era comum nas colunas romanas; a sua integração, numa peça 

única, vulgariza-se no contexto visigótico da Antiguidade Tardia em pilastras e 

colunelos. Este capitel integrado em coluna pode ser uma etapa intermédia. Difícil é 

precisar uma cronologia para estes capitéis, mas poderemos avançar com a proposta de 

um contexto suévico -visigótico da Antiguidade Tardia, finais do séc. VI/inícios do 

século VII.  

 

 

IV.2.7.5.7.Características arquitectónicas de S. Gião 

A Igreja de S. Gião da Nazaré é composta por dois pisos e apresenta orientação 

NO-SE. O piso térreo apresenta planta de cruz latina com três naves, a central sendo o 

                                                
411 Licínia Wrench, op. Cit. p. 259, refere a utilização frequente dos círculos/quadrifólios no mosaico. 
412412 Eduíno Borges Garcia encontrou três fragmentos de inscrição na abside, cruzeiro e nave central. S. 

Gião: descoberta e estudo arqueológic de um templo cristão-visigótico na região da Nazaré, 1966, p. 348; 
413 Em que monumento se encaixariam estas molduras? Será que se podem relacionar com a inscrição 

referida por Eduíno em relação ao templo a Neptuno? Ou com a ara encontrada? 
414 Eduíno Borges Garcia mediu-os, “U m templo visigótico em S. Gião”…, 1966, p. 215; 
415 É difícil encontrar paralelos para este capitel. No entanto, o capítulo sobre a Gallaecia apresenta um 

exemplar com afinidades aos de S. Gião da Nazaré; 
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dobro das laterais. O transepto está organizado em três tramos separados por dois arcos 

peraltados sobre coluna. O tramo central do transepto ou cruzeiro, está separado da nave 

central por uma parede. As aberturas nessa parede são uma porta e dois vãos de janela. 

A ligação à abside é feita por arco triunfal peraltado, assente em duas impostas sobre 

colunas. As paredes laterais da abside seriam preenchidas por nichos ou arcos 

cegos.
416

O piso superior deveria ser em madeira, circundando o piso inferior com 

excepção da nave central e abside. Haveria ainda uma ligação entre o tramo central do 

transepto e o piso superior pela ala lateral noroeste e por uma pequena porta. O piso 

superior, ao nível do transepto, seria mais elevado do que nas naves laterais, acedendo-

se por degraus.
 417

 

A observação de algumas características arquitectónicas e ornamentais da Igreja 

de S. Gião da Nazaré torna possível uma associação a S. Pedro de Lourosa. O 

reaproveitamento das colunas toscanas em S. Pedro de Lourosa e 
418

das colunas e 

impostas em S. Gião, por exemplo. Em ambos os casos, nota-se a reutilização de 

elementos romanos, no primeiro exemplo, com capitéis toscanos e, no segundo, com 

impostas a partir de molduras clássicas. Esta tendência classicizante foi assinalada 

igualmente por Paulo Almeida Fernandes, nos dois edifícios referidos e, no que à Igreja 

de S. Gião da Nazaré, diz respeito, este autor sublinhou a porta adintelada sob arco de 

descarga e as colunas com acentuada entasis. 
419

Na linha classicizante, os arcos de volta 

perfeita, peraltados, de S. Gião distinguem-se dos ultrapassados de S. Pedro de Lourosa 

e encontram paralelo em apenas duas igrejas asturianas, S. Salvador de Priesca e S. 

Pedro de Nora.
420

 O sistema de apoio dos arcos é também distinto, em S. Gião, onde 

não há aduelas, nem saimel, mas uma argamassa ou cofragem. A presença de iconostase 

é um facto nas duas igrejas, embora a iconostase de S. Gião se saliente por ser uma 

autêntica parede com três vãos, assemelhando-se à iconostase de Santa Cristina de Lena 

                                                
416 Luís Fontes, op. Cit. p. 36; 
417 Descrição arquitectónica com base na apresentada por Luís Fontes, Estudo Arqueológico sobre S. Gião 

da Nazaré, p.36; 
418 Paulo Almeida Fernandes, Ecletismo. Classicismo. Regionalismo. Os caminhos da arte cristã no 
Ocidente peninsular entre Afonso III e al- Mansur,Muçulmanos e cristãos entre o Tejo e o Douro (século 

VIII XIII, C. M .Palmela, Palmela, 2005,  p. 298; considera o “abundante reaproveitamento de colunas e 

capitéis antigos”…  
419 Paulo Almeida Fernandes, op. Cit. p. 299;Caballero Zoreda afirma que “ a porta hacia el exterior del 

brazo septentrional del crucero no es original”, “Producción Decorativa y Estratigrafia”, Anejos de 

AEspa, XLI, p. 254-255; tal significará que, sendo S. Gião da Nazaré produto de um único momento 

construtivo como este autor atesta, a porta norte teria sido construída mais tarde. 
420 Arías Paramo, Geometria y Proporción en la Arquitectura Prérrománica Asturiana, 2008, pp. 321 e 

129; 
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(esta com mais aberturas)
421

A existência de um primeiro piso na parte ocidental é 

também comum às duas construções 
422

como se verifica em Igrejas asturianas como S. 

Miguel de Liño, S. Salvador de Valdediós, S, Salvador de Priesca e Santa Cristina de 

Lena.
423

 E, ainda, nos arcos cegos do interior da abside
424

 em S. Gião que, em Lourosa, 

completariam uma arcatura exterior, no topo do cruzeiro. O amplo cruzeiro, em S. Gião, 

enquadrado por arcos, é uma característica própria, relacionável com a tipologia 

monástica desta Igreja, como pensou Schlunk e considerou Justino Maciel. São, 

portanto, inegáveis, as analogias com igrejas cristãs asturianas. 

 

IV2.7.5. Resultados da intervenção da Arqueologia da Arquitectura em S. Gião da 

Nazaré 

 

           IV.2.7.5.1. A leitura de paramentos por Caballero Zoreda (2001) 

Caballero Zoreda referiu-se à intervenção que efectuou em S. Gião da 

Nazaré
425

publicando a leitura de paramentos. Conclui que a Igreja de S. Gião da Nazaré 

corresponde a um único momento construtivo, com algumas novidades: um piso 

elevado no cruzeiro e a porta do braço setentrional do cruzeiro que não é a original. A 

este momento construtivo corresponde um sistema decorativo que é composto por dois 

grupos de peças reutilizadas e uma de material novo. As peças reutilizadas são material 

romano (molduras com “Escócia”retalhadas para se adaptarem a impostas do arco do 

triunfo e dos arcos do transepto) e outro de cronologia indeterminada, “tardo – romana 

ou alto medieval”
426

(colunas inteiras do transepto, impostas do lado sul do transepto, 

imposta do arco norte da iconostase, ínsula da dependência alta sobre o transepto). 

As conclusões de Caballero Zoreda esclarecem que colunas e arcos 

correspondem a uma edificação única de materiais reutilizados. O autor não chega a 

indicar claramente qual seria a peça de material novo, mas parece-nos ser a peça h que 

Eduíno Borges Garcia registou no seu Quadro V, de Um templo visigótico em S. 

                                                
421 Idem, p. 245; 
422 Aspecto referido em pormenor no projecto de Arqueologia da Arquitectura em S. Gião da Nazaré, 

nomeadamente por Caballero Zoreda e Luís Fontes; 
423 Arías Paramo, op. Cit. p. 201,277,321 e 245; 
424 Luís Fontes, op. Cit. p. 36; 
425 Caballero Zoreda y Fernado Arce Sainz, “Produción Decorativa y Estratigrafia, …”2006, p. 253-256; 
426 Idem, p. 255; 
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Gião.
427

  (Figura 38). Manuel Luís Real refere-se a essa peça como capitel de animes : 

“prismático, com sucessivos torados, não nos parece também ser anterior ao reinado de 

Afonso III”
428

 

 

           IV.2.7.5.2. O Estudo Arqueológico de S. Gião da Nazaré (Abril-Setembro 
de 2002) efectuado pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 
(U.A. U.M.) sob coordenação de Luís Fontes 

 

                       IV. 2.7.5.2.1. Objectivos 

Em 2002, na sequência do trabalho de Caballero Zoreda, a U.A.U.M realiza um 

Estudo Arqueológico, coordenado por Luís Fontes, com os seguintes objectivos: 

1. Determinar a sequência da evolução arquitectónica do 

monumento de S. Gião da Nazaré; 

2. Definir a planimetria do conjunto, através de sondagens 

selectivas nos alçados e no solo; 

3. Informar as especialidades de arquitectura e engenharia 

para desenvolvimento dos respectivos projectos de 

intervenção.
429

 

 

IV.2.7.5.2.1. Resultados 

Os principais resultados, na óptica do interesse do presente trabalho são
430

 a 

confirmação da preexistência de um edifício em relação à construção cristã actualmente 

observável em S. Gião da Nazaré e ao qual o estudo denomina “edifício original”.
431

 

Essa constatação baseia-se no achado de duas paredes em cunhal, a nascente do edifício 

original, estando a maior delas direccionada menos de 5º para nascente do eixo NE-SO 

e associada a piso em opus Signinum. Foram encontrados vestígios de cerâmica 

comum vermelha e sobretudo comum, calcítica, tardo-romana, articuláveis com uma 

cronologia de abandono destas estruturas, datada dos séculos V-VI - contexto suévico 

                                                
427 Eduíno Borges Garcia, Um templo visigótico em S. Gião da Nazaré, 1966, Quadro V, h; 
428 Manuel Luís Real, Inovação e Resistência…1994, p. 57 e 62 ; 
429 Luís Fontes, op. Cit. p. 166;  
430 Luís Fontes, op. Cit. pp. 35-39;  
431 Luís Fontes, op. Cit. p. 6; 
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da Antiguidade Tardia. Considerou-se que o edifício posterior destruiu as edificações 

mais antigas, que estariam já abandonadas por volta dos séculos V- VI, mas que as 

levou em conta na sua própria orientação 
432

e teria até integrado material pré-existente: 

“Estas edificações mais antigas já estariam abandonadas e arruinadas ao tempo da 

edificação do templo cristão, na construção do qual, terão sido reutilizados materiais dos 

edifícios pré-existentes, desde a simples pedra de alvenaria, até elementos 

arquitectónicos esculturados.”
433

 Esta conclusão coaduna-se perfeitamente com a 

indicação de Caballero Zoreda de que a leitura estratigráfica de S. Gião da Nazaré não 

descortina um edifício anterior ao que lá está, pois este está ao nível dos alicerces e com 

uma orientação distinta.
434

 

O Estudo Arqueológico sobre S. Gião da Nazaré encontra três etapas 

construtivas na Igreja de S. Gião da Nazaré:  

                                   1. Edifício pré-existente até séculos V-VI; 

                                    2. Construção do edifício original num intervalo de tempo 

entre os séculos VII-XII;  

                                    3. Renovação entre finais do século XII e meados do 

século XVI. Entre meados de quinhentos e o século XVII, ter-se-ia dado o abandono do 

edifício como templo e a sua reutilização como estábulo e palheiro.       

Em termos conclusivos, parece ser fundamental a constatação arqueológica de 

dois momentos construtivos em S. Gião da Nazaré: o primeiro, até ao século V-VI e, o 

segundo, a partir do século VII, num intervalo temporal até ao século XII. 

O Estudo Arqueológico refere um abandono nos séculos V- VI, do qual teria 

resultado a destruição do edifício pré-existente. A palavra abandono é significativa, na 

medida em que esclarece que não houve destruição, no sentido violento do termo. Esta 

destruição violenta, no entanto, teria sido possível no século V, após uma investida 

sueva. Os Suevos estiveram em Olisipo, em saque, no ano de 469, segundo Hydathius 

de Aquae Flaviae, e foram acompanhados pelos visigodos, como comentou o mesmo 

Bispo. No século VI, uma destruição violenta também poderia ter sucedido, sobretudo 

no final da centúria, quando os visigodos anexam o reino suevo. Contudo, abandono 

sugere algo mais lento, com tempo para o esquecimento.  

                                                
432 Luís Fontes, p. 37; 
433 Luís Fontes, op. Cit. p. 35;  
434 Caballero Zoreda, op. Cit. p. 256; 
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Ao considerámos dois momentos decorativos de reutilização de materiais para S. 

Gião da Nazaré, fundamentados pelas conclusões de Caballero Zoreda, podemos 

considerar a forte probabilidade de, nesse conjunto reutilizado, os elementos que 

integrámos nos contextos suévico-visigótico, VI-VII, serem oriundos do edifício pré-

existente. Não obstante, a articulação entre as duas cronologias torna-se muito justa, 

uma vez que os dados arqueológicos apontam para o abandono dessas estruturas pré-

existentes, nos séculos V-VI.
435

   

Em termos de orientação, as duas construções, a pré-existente e o edifício 

original, aproximam-se mas não são iguais.
436

A questão levantada pelo Estudo 

Arqueológico é a de saber se, na orientação do edifício original NO-SE, houve 

influência da construção pré-existente. Esta apresenta-se orientada, como se viu, mais 

para nascente 
437

,em relação ao edifício original, ou seja, como indicou o Estudo 

Arqueológico, “…se desvia menos de 5º para nascente do eixo NE-SO”.
438

 Se houve 

influência dessa orientação anterior, o edifício original teve de se desviar mais para 

Sudeste. Se essa influência não se fez sentir, a hipótese levantada pelos autores do 

Estudo em referência, sugere que, à data da construção do edifício original, seria essa a 

orientação do eixo O-E. O desvio obtido actualmente dever-se-ia à variação histórica da 

inclinação do eixo da terra e da declinação magnética.
439

  

O Estudo Arqueológico aponta dois paralelos de edifícios com orientação 

semelhante à de S. Gião da Nazaré NO-SE, a Falperra (séculos V-VI), perto de Braga e 

do Montinho das Laranjeiras, junto ao Guadiana, (séculos VI-VII). O Estudo 

Arqueológico considera que, a ter-se em conta e valorizando-se a questão da orientação 

do eixo principal de S. Gião original, ter-se-ia de considerar a construção desta segunda 

etapa no início do intervalo de tempo referido, ou seja, o séc. VII.
440

 A consideração 

desta hipótese, não pode deixar de se relacionar com a referência que Justino Maciel fez 

da influência arquitectónica da planta cruciforme na Península, a partir do século VI, 

visível, nomeadamente, na ecclesia do Montinho das Laranjeiras (já referido por razões 

                                                
435 Para os motivos ornamentados de S. Gião, excluindo os frisos de palmetas e não se referindo aos 

capitéis, Licínia Wrench atribui a cronologia dos séculos VII-VIII; Licína Wrench, Decoração 

arquitectónica e Litúrgica, Vol II (Parte 1), pp. 256- 
436 O Relatório final da Escavação pondera a questão da orientação pré-existente ao edifício de S. Gião e a 

sua influência na segunda fase construtiva, deixando questões em aberto;  
437 A Basílica paleocristã de Conimbriga está orientada a Este; 
438 Luís Fontes, op. Cit. p. 35; 
439 Luís Fontes, op. Cit. p. 37; 
440 Luís Fontes, op. Cit. p. 36; 



157 

 

de orientação) na Lusitania e na ecclesia de monasterium de Dume, na Gallaecia. 

Esta influência bizantina, de acordo com Justino Maciel, poderia notar-se na planta de 

dinâmica centrada, como se atesta no cruzeiro de S. Gião da Nazaré. Em termos 

cronológicos, os bizantinos ocuparam o Levante peninsular, com provável extensão para 

sudoeste, na segunda metade do século VI até ao primeiro quartel do século VII. Mas 

não seria necessária a presença física dos bizantinos, na Península, para que esta 

influência eventualmente chegasse a S. Gião. Ela viria por mar, (e S. Gião está à beira 

do Atlântico), por duas vias, a mediterrânica ou a gálica (ou ambas). Foi por esta, por 

exemplo, que chegou a Dume. A questão decorrente desta, avançada por Schlunk, é a de 

apurar se S. Gião seria uma ecclesia de monasterium, o que explicaria o amplo 

cruzeiro. Esta questão permanece em aberto, como foi referido pelo Estudo 

Arqueológico.
441

 

Outra questão essencial a desenvolver, em momento mais oportuno, é a do orago 

da Igreja: S. Gião, ou seja, S. Julião. O referido Estudo Arqueológico considera que é a 

partir do século XII que se iniciam as referências documentais a S. Gião, coincidindo 

com o povoamento medieval da região.
442

Ora, este orago seria anterior e, como explica 

Pierre David, os cultos a Julião e Basilisa são uma “sobrevivência do calendário 

hispânico antigo” tendo sido muito venerados na época visigótica.
443

 

Concluindo: 

1. A análise dos capitéis de S. Gião da Nazaré levou à consideração de um 

conjunto de ideias sobre a localização espacial, a ocupação temporal longa e 

interpretações sobre a Igreja; 

2. A análise dos capitéis é indissociável do contexto ornamental in situ e da 

arquitectura da construção; 

3.  O desajuste capitel/ imposta revela o reaproveitamento de ambos, em dois 

períodos históricos distintos, no momento da construção; 

4. As propostas da Arqueologia da Arquitectura, aplicadas a um monumento de 

território nacional, são relevantes e resultam de um interessante, completo e 

recente estudo sobre S. Gião; 

                                                
441 Luís Fontes, op. Cit. p. 41; 
442 Luís Fontes, op. Cit. p. 39; 
443443 Referência de Eduíno Borges Garcia, “Igreja Visigótica de S. Gião”, 1965, p. 407; 
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5. A leitura de paramentos efectuada por Caballero Zoreda conclui por um 

momento único de construção em S. Gião com reaproveitamento de peças. O 

autor não deixa de referir a presença de algumas características próprias à 

arquitectura asturiana em S. Gião; 

6. O Estudo Arqueológico sobre S. Gião da Nazaré conclui por dois momentos 

construtivos, sobrepostos: o primeiro, funcional, até aos séculos V e VI; e o 

outro, o do edifício “original” de S. Gião da Nazaré, “único na arquitectura 

cristã antiga”.
444

  Para o Estudo Arqueológico: “S. Gião da Nazaré parece 

inscrever-se no tipo de igrejas de planta orientada que se difunde na Europa 

ocidental mediterrânica, tanto por via continental como por via marítima, a 

partir dos século VI-VII”
445

e por esse motivo aponta para os inícios do 

século VII, a construção da segunda fase do edifício. Esta conclusão 

fundamenta-se na valorização da orientação da Igreja de S. Gião. 

7.  A articulação das reflexões sobre os capitéis, com as propostas dos autores 

desse estudo coincide, sobretudo, na questão do material reaproveitado. 

Indiciam que o material reaproveitado mais recente no tempo, pode ter vindo 

do edifício pré-existente, orientado mais a Nascente. A articulação entre as 

cronologias propostas para as peças, dois momentos construtivos e eventuais 

influências asturianas, mostram que nem tudo se pode resolver de uma vez 

em S. Gião.  

 

Deste Estudo Arqueológico fica a ideia com que se iniciou este capítulo, ou seja, 

a integração plena de S. Gião num espaço de dinamismo da Antiguidade Tardia, em 

continuidade romana, numa costa oceânica que não a tornou marginal às correntes 

arquitectónicas, de vários momentos históricos. 

 

IV. 2.8. Depois da Antiguidade Tardia: o Século X e S. Pedro de Lourosa 

Este capítulo aborda os capitéis da Igreja de S. Pedro de Lourosa, enquadrando-

se, em termos espaciais, no território de Coimbra e, em termos organizativos do 

presente trabalho, no grupo episcopal conimbrigense. Cronologicamente, no entanto, 

                                                
444 Luís Fontes, op. Cit. p. 41; 
445 Idem; 
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esta Igreja integra-se numa época posterior à Antiguidade Tardia. Uma análise aos 

capitéis de S. Pedro de Lourosa, conduz inevitavelmente ao estudo dos seus arcos, ao 

exame da sua planta, à compreensão do edifício como um corpo dotado de 

individualidade própria, integrado no seu contexto e, finalmente a uma data, que surge 

no próprio local. 

O contexto de S. Pedro de Lourosa passa, por exemplo, pela proximidade à 

localidade da Bobadela, cujo capitel se analisou. Capital de uma importante ciuitas, no 

período romano, ainda hoje impressiona pela entrada monumental para o forum com 

arco de rigorosa volta perfeita. Também a Igreja de S. Pedro de Lourosa ostenta, no seu 

nártex, um arco de volta perfeita composto por aduelas de moldura toreada que remetem 

para modelo romano.  

 A análise da Igreja de Lourosa da Serra é um contributo para uma reflexão 

sobre os elementos de continuidade e, também, de descontinuidade, inovação ou 

reformulação da expressão artística da arquitectura e decoração arquitectónica, nesta 

zona polarizada em torno de Coimbra e de grande relevância na Antiguidade Tardia. 

Esta reflexão relaciona-se e alarga-se naturalmente a outros edifícios que teimam em 

permanecer enigmáticos, como é o caso da designada Catedral da Egitania, a Igreja de 

S. Pedro de Balsemão, a Igreja de S. Gião da Nazaré e, a norte do Douro, a 

Igreja/Mausoléu de S. Frutuoso de Montélios. 

 

     IV.2.8.1. Coimbra em poder dos muçulmanos: século VIII- meados século IX 

(878) 

A conquista muçulmana da Península Ibérica foi conseguida com fulgurante 

rapidez. De 711 a 714, os muçulmanos conseguiram assenhorear-se de grande parte da 

Hispania e atingir os Pirinéus. O seu efectivo domínio sobre a Península matizou-se, no 

entanto, consoante as regiões, privilegiando um sul sempre mais aberto ao Mediterrâneo 

e deixando o norte, de acessibilidade difícil e onde nascerá o núcleo de resistência. Mais 

uma vez, a história da Península Ibérica é de uma enriquecedora particularidade em 

termos de História e de História da Arte. A partir de 711, a Península Ibérica vive, pelo 

menos, a dois tempos, o cristão e o muçulmano, no entanto, a realidade está longe de ser 

tão simples e dicotómica. A infinidade de relações e influências mútuas, num tempo que 

é oficialmente de guerra e oposição, alarga consideravelmente a mancha de cinzentos, 

ou, melhor, de tons coloridos. Consequência: enfrentam-se maiores dificuldades em 
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definir as marcas de uma ou outra influência nos edifícios construídos ou reformulados 

nesta época. Muito concretamente, os primeiros séculos da presença muçulmana na 

Península Ibérica, séculos VIII e X, são os de maior interesse na óptica deste trabalho. 

São aqueles que vêem o acabar de um tempo e o início de outro, no qual é importante 

compreender o papel das comunidades moçárabes.
446

 A análise do mapa da Figura 42 

ilustra o panorama distinto, respeitante ao domínio muçulmano na Península, na zona 

correspondente à Lusitânia e à Bética e, concretamente, a Coimbra. O objectivo é 

perceber a situação política em que se encontrava o local onde se ergue a Igreja de 

Lourosa da Serra e, na impossibilidade de uma percepção exacta das mutações pelas 

quais este território passou, considerar-se que, estando incluído no território de 

Conimbriga/Aeminium, terá tido o mesmo destino que essas duas localidades. Com 

efeito, Coimbra quedou-se sob domínio muçulmano e permaneceu como uma zona de 

fronteira, problemática e agitada. 
447

 

Concluindo, Coimbra e o território circundante, sem se conseguir definir a sua 

extensão e limites com rigor absoluto, ficaram sob domínio muçulmano a partir de uma 

data que rondará o ano de 714 até ao ano de 878.  

 

IV. 2.8.2. Coimbra em poder dos cristãos: 878 - 988 

A partir de 739, as guarnições berberes, que compunham os contingentes 

muçulmanos que entraram na Península e às quais foram destinados territórios no 

Ocidente e na Gallaecia, revoltam-se contra os chefes árabes e sírios, provocando uma 

guerra civil que se prolongou até 756. Este facto, proporciona a Afonso I, rei das 

Astúrias, um avanço para zonas como Tui, Porto, Anégia (Entre-os Rios), Braga, Viseu 

e Chaves, ou seja, entre 739 e 757, Afonso I faz incursões em ambas as margens do 

Vale do Douro. 
448

 O Reino Asturiano-Leonês empenha-se, portanto, numa grande 

ofensiva contra a dinastia Omíada de Córdova, até à segunda metade do século X.
· 
O rei 

Afonso II chega a Lisboa, numa expedição datada de 768, e conquista temporariamente 

                                                
446 José Mattoso, ao discutir a problemática das origens e sentido da Reconquista, classifica a 

interpretação tradicional da continuidade entre monarquia visigótica e reino asturiano como um 

“equívoco historiográfico.” As palavras deste autor são significativas: “ Não é possível determinar a 

ascendência dos nobre asturianos e leoneses (“neogodos”) nem isso é provavelmente muito importante … 

(os testemunhos jurídicos, litúrgicos e literários anteriores ao século VIII)…” foram mais bem 

conservados e transmitidos pelos moçárabes do que pelas elites dos reinos cristãos do Norte”.446 
447 José Mattoso, op. Cit. P. 458; 
448 José Mattoso, op. Cit. P. 531;  
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Lisboa e Coimbra, em 798.
449

 Entretanto, entre 850 e 860, ocorre uma grande afluência 

de moçárabes que fogem de Córdova e Sevilha para as regiões a Norte, sobretudo para 

Leão.
450

  

Por outro lado, em território muçulmano, as dificuldades agravam-se com as 

revoltas de muladis, concentradas em três pontos fundamentais: Toledo, Mérida e 

Saragoça. Esta situação propícia, mais uma vez, ao rei Afonso III,  o avanço na 

conquista para sul, enquanto o poder de Córdova se via obrigado a lutar contra estas 

revoltas internas muladis.
451

 É este o monarca asturiano (866-910) que a versão 

albedense da Crónica de Afonso III atribui o povoamento de Braga, Portucale, Orense, 

Aeminium, Viseu e Lamego.
452

 Em 868, dá-se o repovoamento de Portucale por 

Vímara Peres. Pouco depois, Hermenegildo Guterres, conde vassalo do rei das Astúrias, 

453
ocupa Coimbra, em 878, liderando expedições em regiões fronteiriças, como Cória e 

Idanha. Estes avanços suscitam a José Mattoso o seguinte comentário: “ 

Reconstituíram-se, assim, as bases nucleares da rede administrativa na antiga província 

da Galécia e ocupavam-se algumas das cidades do Norte da Lusitânia que, outrora, 

tinham pertencido ao Reino suevo. “
454

 

Apesar de ocupada pelo conde Hermenegildo Guterres, a zona de Coimbra 

continuava perigosa. O bispo Nausto, por exemplo, esteve à frente da diocese de 

Coimbra durante 45 anos, desde 867, coincidindo com o domínio muçulmano e cristão. 

Morreu em 912 e foi sepultado perto de Santiago de Compostela, o que mostra que terá 

preferido, talvez nos últimos anos da sua vida, viver a norte do Douro. Este aspecto é 

demonstrativo da instabilidade que esta zona continuou a viver, apesar de estar sob 

autoridade cristã.
455

 

 Coimbra ficou, consequentemente, sob domínio cristão desde 878 e durante 

bastante tempo, até que Almançor passa a governar Córdova e começa a infligir pesadas 

derrotas aos cristãos, como foi o caso da Batalha de Rueda, em 981. Em 987 e 988, os 

exércitos de Almançor tomam Coimbra e depois saqueiam a cidade de Leão - capital 

                                                
449 Santiago Macías, op. Cit. P. 420;  
450 José Mattoso, op. Cit. P. 457. O autor refere que é importante considerar que os primeiros emigrantes 

nas décadas centrais do século IX para o centro e norte da Península representam a cultura tardo-romana e 

não assimilam a cultura árabe contra a qual reagem ao fugir. As emigrações mais tardias vinham 

certamente mais imbuídas de uma cultura árabe. 
451 José Mattoso, op. Cit. P. 533;  
452 José Mattoso, op. Cit. P. 451; 
453 José Mattoso, op. Cit p. 474; 
454 José Mattoso, op. Cit. P. 533; 
455 José Mattoso, op. Cit. P. 474. Mattoso considera este bispo como um moçárabe emigrado para o Norte. 
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das Astúrias desde 914.
456

 Em 998, Almançor saqueia Santiago de Compostela. Quando 

Almaçor morre, em 1002, sucede-lhe o filho que morre pouco depois, em 1008. A partir 

deste momento, vira-se uma página na História do Gharb Al Andaluz, desmantelando-se 

o Califado de Córdova, repartindo-se o território muçulmano nos Reinos de Taifas.     

 

IV. 2.8.3. Coimbra em poder dos muçulmanos: 988-1064 

 Bermudo III, rei das Astúrias, morre em 1037, terminando com ele a dinastia 

dos reis asturianos descendentes de Pelágio e Afonso I. A partir desse momento, a 

dinastia passa a ser navarra com o rei Fernando I, o Magno. Em 1056, Fernando Magno 

inicia incursões em território muçulmano. Em 1064, organiza nova expedição a 

Coimbra, conquista a cidade e entrega-a ao moçárabe Sisnando Davides. Ficou com o 

governo a sul do Douro, o que constituía o condado de Coimbra. 
457

Esta conquista de 

Coimbra constituiu a sua definitiva passagem para domínio cristão. 

 

   IV. 2.8.4. A Igreja de S. Pedro de Lourosa e a data de 912  

A nordeste do território de Coimbra, numa zona rural próxima da Bobadela, 

ergue-se a Igreja de S. Pedro de Lourosa ou, como também é designada, de Lourosa da 

Serra. No interior da Igreja foi encontrada, nos inícios do século XX, uma lápide com a 

indicação de um data que foi entendida como a da edificação da Igreja. Encontraram-se 

ainda outras inscrições, duas, de épocas posteriores. As primeiras visitas à Igreja de S. 

Pedro de Lourosa, com o propósito de investigar e estudar este monumento, foram 

realizadas no início do século XX. De uma dessas visitas, levada a cabo por José 

Pessanha em 1916, resultou um estudo sobre o edifício.
458

  O autor explica que se 

deparara com uma lápide de granito, de forma trapezoidal, com inscrição, situada à 

altura do pavimento do coro que, acrescenta, teria sido construído na parede ocidental 

da Igreja, no século XVIII. Nessa lápide, podia ler-se, “em caracteres góticos,”
459

 a data 

de 950 da Era. Esta indicação cronológica corresponde, com efeito, ao ano de 912 do 

                                                
456 José Mattoso, op. P. 538-539; 
457 José Mattoso, op. Cit. P 560; 
458 D. José Pessanha, S. Pedro de Balsemão e S. Pedro de Lourosa, Arquitectura pré-românica em 

Portugal, 1927. O autor publicou um primeiro texto em 1916; 
459 José Pessanha, op. Cit. P. 51; 
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calendário Cristão.
460

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera que esta inscrição 

“…é uma datação condizente com a sua arquitectura primitiva “ e acrescenta: “….(dá-

lhe) um enquadramento cronológico que é aceite por todos.”
461

 A presença desta 

datação na Igreja é um facto considerado inédito por Joaquim de Vasconcelos
462

 e tem 

sido aceite, de uma forma consensual, como a época da edificação da Igreja de S. Pedro 

de Lourosa.  

Importa compreender se a construção desta Igreja teria sido possível na data 

indicada, considerando a instável conjuntura que se vivia na Península, muito 

especificamente, na faixa ocidental dum território oscilante entre o poder cristão das 

Astúrias e o muçulmano de Córdova. No ano de 912, Coimbra estava, como se viu, nas 

mãos dos cristãos das Astúrias e, partindo deste dado, inferimos também que o território 

a nordeste, incluindo Lourosa, estaria na mesma situação. Na data de 912, morria o 

Bispo Nausto de Coimbra, a residir provavelmente na Gallaecia. Dois anos antes, 910, 

tinha falecido Afonso III, não sem antes dividir o território cristão pelos seus três filhos. 

Algum tempo depois, 929, do lado muçulmano da Península, Abd al-Rahman III (912-

961), proclama-se Califa, tendo antecipadamente garantido o controlo do clã Marwan 

que persistira em atitudes autonómicas na região do entre Tejo e Douro e, 

especialmente, na Egitania. Este Califa dedica-se a realizar numerosas incursões em 

território cristão. É esta a conjuntura que envolve a construção da Igreja de S. Pedro de 

Lourosa, um contexto cristão, coincidente com uma época de segurança inconstante, 

característica, aliás, das terras de fronteira.  

IV. 2.8.5. A Igreja de S. Pedro de Lourosa, uma história de intervenções 

construtivas 

A Igreja de S. Pedro de Lourosa é, como escreve Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, “um edifício com numerosa bibliografia”
463

. Paulo Almeida Fernandes afirma, 

                                                
460 José Pessanha, op. Cit. P. 76. Refere-se igualmente a António Garcia Ribeiro de Vasconcelos e 

António Augusto Gonçalves  e …”segundo ouvi, decalcaram as datas de 950 e 1226, mas não deram 
notícia dêla…”   
461 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, op. Cit. P. 28; 
462 Goméz Moreno, Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI, 1919, reeditado e, 1996, p. 

104. Refere que esta data, só por si não constitui um dado explícito mas convida a tomar-se como 

referência. Se esta data não existisse, equaciona Goméz Moreno, não faltaria controvérsia. Joaquim de 

Vasconcelos, A Arte Românica em Portugal, Lisboa, 1992; 
463 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, O Românico, 2001, p. 28; ver a 

extensa bibliografia presente no site da Direcção geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 

(DGEMN); 
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a respeito dos restauros realizados no edifício no século XX, que se trata de um dos 

processos melhor documentados da História do Restauro em Portugal.
464

  

O edifício que se pode observar actualmente resulta, portanto, de um longo 

processo de modificações que se inicia logo nos finais do século XII com uma reforma 

Românica (1188).
465

 Segundo a DGEMN, esta intervenção teria sido mais estrutural do 

que decorativa e teria dado origem a várias supressões como, por exemplo, a da tribuna 

ocidental, da iconostase, alteração da cabeceira que passaria a ser escalonada e 

quadrangular, destruição da torre sineira e ainda o adossamento de uma torre 

campanário “…à secção Norte do nártex, ou, prolongando o corpo da Igreja, 

suprimindo-se também o nártex que passou a estar integrado no corpo”.
466

 Outra 

profunda alteração ocorre no século XVIII, quando se dá a renovação de capelas e a 

construção de um coro alto de madeira (Figuras 49 e 50). Pode, eventualmente, também, 

terem sido introduzidas alterações na cabeceira da Igreja. No início do século XX, 

Marques Abreu,
 467

 fotógrafo e editor, tira algumas fotografias da Igreja que suscitam a 

atenção e a visita ao local de investigadores como Joaquim de Vasconcelos, Vergílio 

Correia, José Pessanha, já referidos, que irão elaborar propostas no sentido de restaurar 

o plano original do edifício. Igualmente, o historiador Manuel Goméz Moreno elabora 

aquela que será a terceira tentativa de reconstituição da planta original da Igreja.
468

 

Apesar das saudáveis discussões que estas propostas originaram e que se prolongaram 

no tempo, as obras de restauro iniciaram-se efectivamente em 1930 e continuaram até 

1931.
469

 Esta foi a intervenção mais significativa,
470

 a ela sucederam-se trabalhos 

pontuais e de manutenção até à actualidade. No entanto, a discussão e propostas de 

remodelação para a Igreja de S. Pedro de Lourosa não se ficam por aqui. Paulo Almeida 

                                                
464 Paulo Almeida Fernandes, Site da DGEMN; 
465 O Processo de intervenção em S. Pedro de Lourosa está bem descrito no site da DGEMN; 
466 Informação da DGEMN a partir de Paulo Almeida Fernandes, A igreja pré-românica de S. Pedro de 

Lourosa, dissertação de Mestrado em Arte, Património e Restauro pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 2002; 
467 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, op. Cit. 2001, p. 28;  
468 Goméz Moreno, Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI, 1919, reeditado em 1996, p. 

102; 
469 Descrição pormenorizada das obras de restauro em 1930, 1931 e em datas posteriores, site da 

DGEMN; 
470 Intervenção: “construção integral do nártex e da cabeceira, incluindo o arco triunfal, arcos dos 

absidíolos e pavimentos, porta principal e aximez sobre arco triunfal; deslocação do campanário para as 

traseiras do templo; destruição de todos os retábulos de talha, coro-alto e capelas da época moderna; não 

integração de abundante material original, como o arco triunfal,o friso de arcos cegos ou o medalhão; 

alteração generalizada das cérceas, em especial a do nártex.” Site da DGEMN; 
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Fernandes sustenta, desde 2002, uma nova proposta de recuperação do edifício 

original.
471

 

 

IV. 2.8.6. A arquitectura da Igreja de S. Pedro de Lourosa 

A Igreja de S. Pedro de Lourosa localiza-se, em parte, segundo informação da 

DGEMN e de José Pessanha, sobre sepulturas cavadas no xisto com várias formas e 

orientações distintas. A primitiva escada que levaria ao coro 
472

protegeu algumas delas. 

As restantes acabaram por ser destruídas.
473

 As características arquitectónicas (planta, 

alçado) da Igreja de S. Pedro de Lourosa tal com se encontra actualmente são, em 

grande parte, o resultado das intervenções de restauro levadas a cabo pela Direcção dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais. Revela-se muito elucidativa a comparação da planta 

actual da DGEMN que foi estudada e publicada por Carlos Alberto Ferreira de Almeida 

474
(Figuras 49 e 50) e aquela que se pode considerar “histórica”, publicada por José 

Pessanha, correspondente ao estado do monumento em 1916. Em traços largos, pode 

descrever-se como se encontra hoje a arquitectura de S. Pedro de Lourosa, organizando-

se em torno de uma planta basilical, com nave central orientada e duas laterais, 

divididas por três arcos ligeiramente ultrapassados (Figura 48) com colunas de capitéis 

toscanos. A nave central, em comprimento, torna-se mais extensa do que as laterais, na 

medida em que se liga ao considerável nartex a Ocidente, em compartimento 

autónomo. Possui três tramos, cabeceira escalonada rectangular, maior a central e duas 

laterais menores, bem como transepto saliente. O cruzeiro que resulta da intersecção da 

nave central e transversal possui pilares em T (arcos-diafragma), contribuindo para o 

fechamento das naves laterais em relação aos braços do transepto e, destes, em relação 

ao cruzeiro. Este estaria fechado da nave central por iconostase.
475

Visto do exterior, o 

conjunto do edifício oferece um jogo variado de volumes. A nave central eleva-se em 

relação às laterais (Figura 43) e ao nártex, com janela de ajimez de duas luzes com 

arquinhos ultrapassados. O conjunto é emoldurado por alfiz e projecta-se a Poente. Na 

                                                
471 Site da DGEMN; 
472 José Pessanha, op. Cit. P. 46 e planta p. 45. Refere que essa escada antiga deve ter sido construída 

antes do século XVIII com uma função que não se consegue determinar.  
473 José Pessanha, op. Cit. P. 55 e nota 1 e p. 69; Site da DGEMN; 
474 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, o românico, 2001. p. 28 e História 

da Arte em Portugal, 1993, p. 122;   
475 Helmut Schlunk, “La Iglesia de S. Gião, cerca de Nazaré. Contribución al estúdio de la influencia de la 

liturgia en la arquitectura de las Iglesias prerománicas de la Peninsula Iberica”, 1971, p. 517 e Lâminas 

XIII-XV; Goméz Moreno, op. Cit. P. 102;   
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cabeceira da Igreja, a Nascente (Figura 47), outro ajimez semelhante. Este corpo da 

nave central é o mais alto. Não possui entrada de luz pelas paredes da nave central que 

se sobrepõem às naves de ambos os lados. A iluminação interior provém das janelas dos 

topos da nave central. Salientam-se os volumes dos dois braços do transepto, cuja 

abertura para o exterior é com arco (de volta perfeita) de descarga sobre lintel. A 

fachada do lado Nascente apresenta a tríplice cabeceira com dimensões distintas. As 

coberturas são a telhados de duas águas com excepção das naves laterais e absidíolos, 

de uma água apenas. 

Os materiais de construção são em granito, utilizando-se os silhares bem 

aparelhados e até almofadados. A técnica construtiva completa a solidez do edifício 

com a colocação de silhares verticais nos cunhais e pés direitos.
476

 (Figura53). 

 

 IV.2.8.7. Os capitéis da Igreja de S. Pedro de Lourosa 

 

 Capitel toscano CNB037  

Como elemento arquitectónico, construtivo e decorativo, que se pode considerar 

original desta Igreja, são os arcos, as colunas e os capitéis. Os capitéis dos arcos que 

dividem as naves laterais da nave central são toscanos, mas não são todos iguais (Figura 

52). Escolheu-se, como proposta da análise, um deles, pertencente à arcaria Norte. As 

produções romanas são o melhor e único modelo de comparação na análise dos capitéis 

toscanos. Esta produção de capitéis toscanos, no território actualmente português, 

concentra-se em algumas zonas específicas, por sinal, não muito distantes do local onde 

se construiu a Igreja de S. Pedro de Lourosa. Lídia Fernandes 
477

analisa os principais 

grupos de capitéis toscanos da província da Lusitânia e consegue determinar uma área 

de grande implantação correspondente a Ammaia (Castelo de Vide), Constância, 

Abrantes, Abelterium (Alter do Chão) e Montemor-o-Novo. Da análise que foi 

realizada na respectiva ficha CNB037, foi possível integrar este capitel num grupo 

definido quer pela Lídia Fernandes, quer por Gutiérrez Behemerid.
478

 A autora 

espanhola apresenta um capitel de S. Pedro de Lourosa, mas como não apresentou 

fotografia, torna-se impossível saber se coincide ou não com o que estudámos, embora 

se localize na arcada norte. Gutiérrez Behemerid atribui a cronologia do século IV a 

                                                
476 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, op. Cit. P. 30; 
477 Lídia Fernandes, Os capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, 1997, vol II, p.23-97; 
478 Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Península Ibérica, 1992 (ver corpus, CNB037); 
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esse capitel da Igreja que apresenta. Uma vez que se conseguiu integrar a tipologia do 

capitel de S. Pedro de Lourosa num grupo que Lídia Fernandes apresenta para Ammaia 

com uma datação geral do século I, integramos o exemplar de Lourosa também nesse 

contexto temporal. É interessante seguir a presença do capitel toscano na Península, 

nomeadamente na parte ocidental, e a sua reutilização em épocas posteriores à sua 

produção. Analogamente, a Egitania tem, na Catedral, capitéis toscanos, certamente 

reutilizados, tal como S. Pedro de Lourosa. O facto de os capitéis toscanos da Igreja de 

S. Pedro de Lourosa não serem iguais entre si, bem como esta se situar próxima a uma 

localidade de ancestral ocupação e de forte presença romana, é natural que se 

encontrassem capitéis toscanos para se reutilizar. O próprio contexto político do início 

do século X não favoreceria as condições técnicas e humanas para a produção de 

capitéis, trabalho muito especializado, para um determinado monumento. Nas paredes 

da Igreja de S. Pedro de Lourosa, encontram-se igualmente exemplos de pedra 

almofadada romana. Carlos Alberto Ferreira de Almeida defende exactamente a opinião 

contrária
479

, ao escrever que os capitéis de S. Pedro teriam sido produzidos com destino 

à Igreja, tal como o aparelho almofadado seria um “revivalismo”. Se assim fosse, como 

propõe Carlos Alberto Ferreira de Almeida, qual teria sido a razão do fabrico deste tipo 

particular de capitel? Verifica-se, aliás, que a influência do capitel toscano foi 

considerável na Antiguidade Clássica, pelo menos, na parte ocidental da Península 

Ibérica, especialmente na conjugação com outros tipos de capitel, como é o caso do 

capitel jónico de influência toscana, que analisámos na Bobadela. Nos capitéis de S. 

Pedro de Lourosa não se utiliza a imposta, facto assinalado por alguns autores, como se 

verá e, de facto, também não necessita dela, porque o capitel toscano é dotado de um 

forte ábaco, um plinto, como salienta Vitrúvio
480

 que desempenha as mesmas funções 

portantes. Sobre o capitel, um saimel vertical com os lados recurvos, desenhando os 

arcos, constitui o suporte único dos mesmos dois arcos que se abrem e, apenas a partir 

desse ponto de bifurcação, há utilização de aduelas (Figura 54). José Pessanha refere 

que “…em Lourosa, não existe o cimácio que, nos arcos moçárabes, se interpõe (nem 

sempre, todavia) entre o arco e o capitel, mas apenas uma singela imposta.” 
481

 Manuel 

                                                
479 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal - O Românico, 2001, p. 30. O autor 

considera os fustes e capitéis da época. 
480 Justino Maciel, Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, 2006, Livro VII, 3, p. 156;  
481 José Pessanha, op. Cit. P. 75-76. O itálico é das palavras cimácio e imposta foi por nós colocado de 

modo a sublinhar o sentido distinto que se dão a estas palavras. O cimácio, a que Pessanha se refere é a 

nossa imposta, peça de formato troncopiramidal autónoma do capitel. Por singela imposta, talvez se refira 
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Goméz Moreno assinala igualmente esse facto, classificando os capitéis de S. Pedro de 

Lourosa como dóricos, “sin cimacio ni collarino.” Acrescenta, em seguida, algo com 

interesse: “la falta de cimacio solamente fué algo general en Astúrias”.
 482

 

 

IV. 2.8.8. Considerações gerais sobre a Igreja de S. Pedro de Lourosa 

A Igreja de S. Pedro de Lourosa é um ponto de encontro de várias influências, 

algumas das quais tentaremos compilar e analisar.  

 A reutilização de capitéis toscanos, sem imposta, confere à Igreja de S. Pedro de 

Louros, um perfil classicizante, ilustrando quão próximos os seus construtores estavam 

da herança romana. Essa linha de influência nota-se no arco de entrada do amplo nártex, 

um arco de volta perfeita, de aduelas emolduradas em relevo de secção circular, nos 

extremos. O arco fecha-se com aduela estreita, tal como os arcos ultrapassados no 

interior (Figura 44). Ao comparar-se este arco de entrada com o arco da Bobadela, 

verifica-se que, neste, todas as aduelas são do mesmo tamanho, incluindo a do fecho e 

acusam a técnica construtiva romana do uso de forfex que as aduelas de S. Pedro não 

revelam. É provável, portanto, que este arco tenha sido construído, procurando a 

inspiração de modelo romano próximo e cuja feitura também pode ser utilizada como 

justificação para a integração desta Igreja, num capítulo da história da arte pré-românica 

peninsular. A reutilização de silhares almofadados é outro aspecto a assinalar na 

proximidade às técnicas construtivas romanas. Manuel Luís Real, bem como Paulo 

Almeida Fernandes 
483

salientam a presença avulsa de material que não foi aproveitado 

nas campanhas de restauro e que consiste em molduras clássicas e num fecho de frontão 

(conjunto de Figuras 59). 

Notam-se outras influências no modelo de arco utilizado nas arcarias interiores 

da Igreja de S. Pedro de Lourosa, bem como nos ajimezes da nave central. Nas naves, 

trata-se de um arco ultrapassado (Figuras 57 e 58) distante do traço geralmente 

atribuído ao arco árabe e também daquele considerado visigótico.
484

  

                                                                                                                                          
à aduela saliente aproximada à imposta que se nota junto aos pilares ocidentais da nave central e entre 

esta e as naves laterais, onde não há capitel. 
482 Manuel Gomés Moreno, op. Cit. P. 101; 
483 Manuel Luís Real, “Inovação e Resistência…”1995, p. 65; Paulo Almeida Fernandes, site da 

DGEMN; 
484 Theodor Hauschild, Arte Visigótica em Portugal, 1993; 
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Entre os elementos arquitectónicos que permaneceram sem utilização na Igreja e 

que actualmente se encontram no espaço do nártex, um deles é muito significativo e 

integra uma proposta de reconstituição da Igreja e do seu aspecto exterior, as arcarias 

cegas (Figura 59 A). Manuel Luís Real propõe, para elas, uma reconstituição que 

aproximaria S. Pedro de Lourosa de S. Frutuoso de Montélios.
485

 (Figura 59ª). Uma 

proposta análoga é feita por Paulo Almeida Fernandes para decorar o friso da torre 

cruzeira, compondo-se de pequenos arcos cegos intervalados, ao centro, por janelas de 

ajimez, 
486

Ora, segundo Mário Jorge Barroca, a pedra monolítica 
487

que se sobrepõe ao 

ajimez, o alfiz, surge, na sua esmagadora maioria, a partir do século IX, sendo uma 

influência árabe que se difundiu pela arte asturiana, com especial destaque no período 

de D. Afonso III. Em relação ao ajimez, em si, que se encontra na Igreja de S. Pedro de 

Lourosa, sobreposto ao nártex, verifica-se que o mainel possui um capitel cúbico, liso, 

com moldura inferior e superior, idêntico aos laterais. José Pessanha, que visitou o 

monumento em 1916, refere que o mainel tinha sido “eliminado”
488

. Terá certamente 

sido completado no momento dos restauros, seguindo o modelo dos colunelos laterais.  

Paulo Almeida Fernandes refere ainda que o telhado das naves laterais está 

suportado, nos ângulos, por modilhões de rolo.
489

 

No nártex da Igreja de S. Pedro de Lourosa está presente, um fragmento de 

medalhão também não utilizado que, segundo Paulo Almeida Fernandes, é de tradição 

asturiana.
490

(Figura 59 B) 

A entrada principal da nave central (onde actualmente se encontra a inscrição 

com a data inaugural) e as portas laterais do transepto são compostas por lintel 

horizontal sob arco de descarga, (arco de volta perfeita) característica construtiva 

                                                
485 Manuel Luís Real, op. Cit. P. 44; 
486 Paulo Almeida Fernandes, Site da DGMN, proposta de reconstituição do edifício; 
487 Citado por Manuel Luís Real, op. Cit. P. 63-64; M. Jorge Barroca refere-se à ausência de ajimezes na 

época visigótica; por outro lado, refere-se ao alfiz moçárabe como um moldura que contorna o ajimez.M. 
Jorge Barroca,” Contribuição para o estudo…”, 1990, pp. 123 e 128-130; O ajimez que se encontra sobre 

o nártex de S. Pedro de Lourosa (Figura 45 é muito diferente do que foi encontrado e deixado solto 

(Figura 59 A) que não parece ter alfiz. (que distinção cronológica e de origem produtiva entre ajimez com 

e sem alfiz?M. Barroca refere o “alfiz moçárabe”; acrescenta que o ajimez não seria um dos elementos 

mais sistematicamente utilizados na arquitectura moçárabe; O ajimez de origem árabe veio a ter mais 

projecção na arquitectura asturiana. 
488 José Pessanha, op. Cit. P. 54; 
489 Na visita que efectuámos a S. Pedro de Lourosa em Janeiro de 2010, não verificámos este aspecto. 
490 Paulo Almeida Fernandes, site DGEMN;  
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reportada ao século X, 
491

mas que as técnicas construtivas romanas já 

utilizavam.
492

(Figura 53); 

Os arcos de capitéis toscanos, separadores das naves, partem de saimel único 

sobre ábaco toscano, característica construtiva que, segundo Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, é tipicamente moçárabe.
493

  

O nártex é uma característica presente nas plantas das igrejas asturianas. 

 Em jeito de conclusão, a Igreja de S. Pedro de Lourosa ocupa um espaço de 

culto romano, como se pode concluir pela ara encontrada e presente no nártex do 

monumento (Figura 59 C) e também cemiterial pela presença de necrópole. Apresenta 

inegáveis afinidades com a arquitectura e técnicas construtivas romanas, influências 

árabes arquitecturais e decorativas e linhas construtivas e ornamentais asturianas, uma 

vez que, a partir de 791, com Afonso II e com a fixação da corte asturiana em Oviedo, 

se dá início à construção dos primeiros edifícios que marcarão a arte deste reino.
494

 S. 

Pedro de Lourosa é um edifício sincrético, fruto de continuidades hispano-romano-

visigóticas e de inovações moçárabes e asturianas.  

Por fim, um exemplo, também ele de sincretismo, de continuidade e de 

inovação, retirado da decoração arquitectónica, é o alfiz reaproveitado como lintel na 

porta de acesso à torre de Menagem do Castelo de Soure
495

. A produção deste tipo de 

peça específica é certamente de mãos moçárabes, sendo a sua ornamentação, em haste 

sinusoidal de cachos de uvas delimitados por linha de contorno, uma nítida herança da 

decoração arquitectónica de contexto visigótico da Antiguidade Tardia de Conímbriga. 

A sua semelhança com peças de Tomar, como por exemplo, uma placa transenna 

apresentada por Licínia Wrench, integradas no mesmo contexto do grupo episcopal 

conimbrigense, é inegável. 
496

 

                                                
491 Paulo Almeida Fernandes, op. Cit.; e Javier Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de 

Hispania, vol I. p. 300; 
492 Jean-Pierre Adam, La Construction Romaine, 1989, p. 158, ilustra um arco de descarga em opus 

testaceum no primeiro nível do Anfiteatro Castrense no início do Século III; p. 187, arco de descarga 
sobre lintel de madeira em Herculanum, insula oriental e dois vãos das Termas Centrais de Pompeia 

cobertas de lintel de tufo e arco de descarga; 
493 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, o Românico, 2001, p. 30; essa 

característica construtiva nota-se, a título de exemplo, nos pequenos arcos de ajimez do alminar de S. 

João de Córdova, Manuel Luís Real, op. Cit. P. 46; 
494 José Mattoso, op. Cit. pp. 441-447; Lorenzo Arias Páramo, Geometria y Proporción en la 

Arquitectura Prerrománica Asturiana, 2008: a grande parte das igrejas asturianas data do século IX. 
495 Claúdio Torres, Santiago Macías, O Legado islâmico em Portugal, 1998, p. 70.  
496 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, 2008, vol. II parte I), p. 171. 
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IV. 3. Os Capitéis do Grupo Episcopal Olisiponense 

O presente subcapítulo aborda os capitéis do grupo episcopal olisiponense. 

Torna-se, antes de mais, necessário distinguir de qual dos dois espaços, fundamentais e 

relacionados entre si, provêm os capitéis que vão ser analisados: o território rural 

olisiponense e o núcleo urbano de Olisipo (Figura 60), no Ocidente, quase extremo, da 

província romana da Lusitania. 

 

          IV. 3.1. Odrinhas no Ager de Olisipo  

                                     IV. 3.1.1.As “Antiguidades” de S. Miguel de Odrinhas  

O mapa da Figura 61 pertence ao primeiro Catálogo do Museu de S. Miguel de 

Odrinhas
497

 datado de 1955 que apresenta um panorama de achados históricos 

remontando ao período romano e medieval que se podem encontrar numa faixa de  

território bordejando o litoral atlântico para Norte das Azenhas do Mar e delimitado  

para o interior ao longo do caminho que vai de  Sintra até Mafra. Uma das interessantes 

localidades que, nesse espaço, se pode encontrar é Odrinhas, e muito próximo, o 

povoado de S. Miguel onde se deparam vestígios arquitectónicos, de decoração 

arquitectónica, lapidar e epigráfica de grande relevância para o estudo da Antiguidade 

Clássica e Tardia em território actualmente português. O Catálogo do Museu de S. 

Miguel de Odrinhas, publicado alguns anos depois, em 1970, 
498

ilustra um espólio 

significativo da localidade, contando com túmulos de distintas formas, cupas, lápides, 

bases, capitéis (poucos), bases de monumentos funerários, aras e capitéis de ara, 

cabeceiras de sepultura. Odrinhas pertence ao território envolvente a Olisipo, é a sua 

parte rural, o seu ager, numa correspondência e complementaridade significativas com 

a cidade, uma estreita relação de territorium, ager- urbs. Odrinhas revela uma 

dinâmica de ocupação que reflecte as alterações topográficas nos espaços rurais da 

Antiguidade Tardia.  

Hoje, como há cinquenta e cinco anos atrás, quando se publicava o primeiro 

Catálogo do Museu de S. Miguel, Odrinhas revela-se um local de extremo interesse 

pelas suas “Antiguidades”
 499

 e um sítio de ocupação continuada.
500

 Uma fotografia 

                                                
497497 Joaquim Fontes, Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, 1955, p. 23; 
498

 Joaquim Fontes, D. Fernando de Almeida, Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, Catálogo, 

1970;  
499 Joaquim Fontes, op. Cit. P. 5, fazia referência às “antiguidades de Odrinhas”; 
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actual ilustra, em breve apontamento, a sobreposição de presenças de diferentes épocas 

que, nesse local, se podem encontrar (Figura 62), desde uma uilla romana com 

mosaico,
501

 a uma estrutura absidal, localizada a norte da Capela de S. Miguel, a várias 

sepulturas medievais que se espraiam sobre os vestígios de ocupação romana, até ao 

actual e remodelado Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas (MASMO).  

 

                    IV. 3.1.2. O monumento absidal de Odrinhas 

Um dos monumentos mais discutidos que se encontra em S. Miguel de Odrinhas 

é o seu monumento absidal, designação neutra e resultante de parte da planta desse 

edifício. Desta estrutura absidal deu conta D. Fernando de Almeida como sendo o local 

que mais atraía a atenção dos investigadores que se debruçavam sobre as “Antiguidades 

de Odrinhas”: “ A zona principal, para onde convergiam as atenções dos arqueólogos, 

era as ruínas de uma construção a Norte da capela de S. Miguel, de planta em arco de 

ferradura.” 
502

 Com efeito, atrai a curiosidade, aquela construção cujas paredes de 

calcário, a ruína do tempo não destruiu por completo. As paredes são revestidas a opus 

uittatum e opus incertum, com agulheiros para suporte da construção.
503

 A sua 

orientação Norte-Sul dispõe-se perpendicularmente à uilla que dataria do século I e cujo 

eixo seria Leste-Oeste
504

 (Figura 68). A disposição deste edifício é, portanto, 

condicionada pelas estruturas romanas pré existentes da uilla.
505

 

O monumento que se situa a norte da Capela de S. Miguel e vizinho de uma 

uilla pode ser descrito da seguinte forma: construção que articula uma abside, com 

planta em arco de ferradura, e um espaço rectangular, como que uma nave, por 

intermédio de dois absidíolos ou pequenos nichos. D. Fernando de Almeida refere a 

planta da abside em arco de ferradura mas, como assinala Justino Maciel, o arqueólogo 

hesita na configuração exacta da abside como se comprova pelas duas plantas que 

realizou para este monumento (Figura 67). Assim sendo, uma das plantas apresenta um 

                                                                                                                                          
500 Teresa Caetano, Mosaicos da Villa romana de S. Miguel de Odrinhas, O Mosaico na Antiguidade 

Tardia, 2008, p.59; 
501

 Um muito recente trabalho sobre este mosaico, lançando novas perspectivas de leitura, Teresa 

Caetano, Mosaicos da Villa romana de S. Miguel de Odrinhas, O Mosaico na Antiguidade Tardia, 2008, 

pp. 43-59; 
502 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 114; 
503 Justino Maciel, A Antiguidade Tardia no Ager Olisiponense, 1999, p. 10-11; 
504

 Justino Maciel, O monumento absidal de Odrinhas, III Reunió…p. 95 
505 Villa que teria sido sujeita a obras de remodelação nos século IV. Sondagens em 1997. Alongaram a 

vida desta uilla até meados do século VI. Teresa Caetano, op. Cit. P. 43;  
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arco ultrapassado e outra, um arco em ferradura.
506

 Uma particularidade desta 

construção são os dois absidíolos de diferentes dimensões, sendo um mais pequeno que 

o outro, o que força a abside a realizar uma torsão em relação ao compartimento 

rectangular (Figura 68 ).
507

 

São várias as interpretações atribuídas a este monumento. Vergílio Correia 

508
considerou estar em presença de um baptistério paleocristão sobretudo pela 

articulação com a capela que lhe está próxima. D. Fernando de Almeida referiu-se às 

escavações levadas a cabo entre 1958-1960, que tornaram possível encontrar a planta de 

uma basílica, da qual faria parte a abside (Figura 64), cujo pavimento seria revestido a 

mosaico
509

 e a cobertura em falsa cúpula.
510

 Acrescenta o autor que, no interior da 

abside, se encontrara uma inscrição pertencente a uma personalidade de elevada 

categoria na sociedade romana 
511

e sugere que, tendo essa inscrição sido realizada em 

louvor de uma divindade que, certamente, teria um templo, talvez proviesse daí o “belo 

capitel por nós encontrado na parede da capela”
512

. D. Fernando de Almeida data o 

“templo” de Odrinhas dos finais do século IV, primeira metade do século V. Theodor 

Hauschild, em 1986 
513

associa o monumento absidado com a uilla romana da qual tão 

proximamente se encontra, considerando-o como um anexo da uilla romana, um 

edifício com características cristãs à semelhança das absides triplas de igrejas do 

Oriente. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, por seu turno,
514

sugere uma explicação 

semelhante, ao sustentar que os absidíolos (nichos, como o autor refere) pertenceriam a 

um aposento da uilla romana. Sobre esta, uma “abside ligeiramente ultrapassada” que 

teria sido “ capela-mor de uma construção religiosa”, cujos padrões construtivos se 

enquadram no século VI. Sugere ainda que, o capitel misto de folhas de acanto 

                                                
506 Justino Maciel, Carlos Baracho, O monumento absidal de Odrinhas (Sintra), III Reunió d’Arqueologia 

Cristiana Hispànica, 1994, p. 96;  
507 Justino Maciel, op. Cit. P. 100: duas razões apontadas: conexão com as estruturas da uilla anterior e a 

menor preocupação com a proporção e a geometria; 
508 Vergílio Correia, Arte visigótica, História de Portugal, 1928, p. 378-379; 
509 Justino Maciel, op. Cit. P. 95-96: opus tesselatum tardio, devido à geometrização e pelo tipo de 

motivos geométricos utilizados. A morfologia do nó de Salomão atesta produção tardia;  
510

 Aspecto construtivo confirmado por Justino Maciel que se refere a uma abóbada resultante da 

disposição de pedras em sacada ou avançamento, A Antiguidade Tardia no Ager Olisiponense, 1999, p. 

10; 
511 D. Fernando de Almeida, op. Cit. P. 115, cita F. Alves Pereira que propõe um mausoléu pagão;  
512 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 115;  
513 Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, 1993, p. 152 (1986 

1ªedição); 
514 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, vol. 2, 1993, pp. 23 e 30;  
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“frustres”, poderia ter pertencido a “edifício desta época”. 
515

 Este monumento absidal 

foi aprofundadamente estudado por Justino Maciel na sua tese de mestrado defendida 

em 1983, publicada em 1999 e em artigo em colaboração com o arquitecto Carlos 

Baracho em 1994. O estudo de 1983 descreve o monumento e situa-o no seu contexto 

construtivo, analisando detalhadamente as várias teses avançadas para a interpretação da 

funcionalidade do edifício quer por investigadores portugueses quer espanhóis e 

alemães. Fundamentalmente, o autor coloca duas hipóteses que passa a decompor, uma 

delas, a proposta de uma edificação romana investigando as origens das construções 

absidadas e de planta circular nesse contexto construtivo e, outra, a sugestão de uma 

arquitectura paleocristã em contexto de uilla. As questões da arquitectura paleocristã e 

seus tipos construtivos são explanados. Seguindo um raciocínio analítico, as hipóteses 

vão sendo justificadamente eliminadas restando a proposta do monumento absidal de 

Odrinhas, ou rotunda na designação do autor, como um Mausoléu de uilla tardia, século 

IV, tempo do Imperador Constantino, 
516

cuja planta em ferradura, uma abside e dois 

absidíolos encontra um franco paralelo no Mausoléu de Santa Constança em Roma. 

Exemplos aproximados, em termos de planta, encontram-se também em Espanha 

sugeridos por Pedro Palol, como é o caso do martyrium da uilla de Dehesa la Cocosa, 

e a abside de Cabeza de Griego.
517

 

A proposta de este monumento absidal se tratar do oecus de uma uilla romana 

tardia do século IV foi recentemente colocada por Cardim Ribeiro.
518

            

 

IV. 3.1.3. O monumento absidal de Odrinhas: alterações topográficas nas uillae da 

Antiguidade Tardia 

As dificuldades em dar uma resposta definitiva à questão levantada por este 

monumento absidal ou rotunda não podem fazer esquecer o contexto construtivo em 

que se insere. A localização deste monumento junto a uma uilla romana que 

cronologicamente o antecede e que se prolonga pela Antiguidade Tardia, contexto 

romano e, em relação à qual, esse monumento se articulou. Por outro lado, a conjugação 

                                                
515

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, op. Cit. P. 30; Justino Maciel, “O monumento absidal de 

Odrinhas,” 1994, p. 100, nota 26; 
516 Justino Maciel, Sintra, da Antiguidade à Idade Média, Contributos para a História Medieval de 

Sintra, 2007, pp. 17-52; 
517

 Justino Maciel, A Antiguidade Tardia no Ager Olisiponense – O Mausoléu de Odrinhas, 1999, p. 70 e 

79; 
518 Teresa Caetano, Mosaicos da Villa romana de S. Miguel de Odrinhas, …p. 55-56; 
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deste monumento com as sepulturas envolventes é um claro sinal da sua importância em 

termos funerários, aliás testemunhável desde os tempos dos romanos que prestavam 

culto os seus mortos ao longo das vias que passavam por Odrinhas. O espólio epigráfico 

ou Corpus Inscriptionum de S. Miguel de Odrinhas, cujo estudo foi objecto principal 

de Scarlat Lambrino, é valioso, sendo sobretudo mas não só de carácter funerário.
519

 A 

numerosa epigrafia funerária romana, atesta a relevância cemiterial da zona, o que não 

será de dissociar da presença do monumento com a abside ou até de outro antes dele, 

devido ao achado de lápides anteriores a ele e a sepulturas posteriores. Este local atesta 

uma continuidade cemiterial. A cristianização do local, circunstância que não pode 

deixar de se colocar, não é explícita, no entanto, em duas inscrições em lápides 

funerárias conhecidas desde os séculos XVI e XVII-XIX e citadas por Justino 

Maciel
520

pensou ver-se a influência cristã pela ausência da referência a D.M. (Diis 

Manibus) ou D.M.S. (Diis Manibus Sacrum). De qualquer forma, a construção deste 

edifício junto a uma uilla, aliado ao carácter funerário que herda e perpétua, tem o 

cunho cristão na nova forma de encarar a morte, aproximando-a dos vivos.
521

 As uillae 

apresentam, uma profunda dinâmica na Antiguidade Tardia, contexto romano, 

ilustrando modificações no seu espaço com a construção de mausoléus (exemplo de 

Centecelles, já referido) ou de templos posteriormente cristianizados, pelos grandes 

proprietários rurais, o que se poderá ver em outros exemplos, como no templo da uilla 

de Milreu, na Quinta do Marim, em S. Cucufate. As uillae são espaços profundamente 

moldáveis às transformações da Antiguidade Tardia em contexto romano, adoptando, na 

sua arquitectura uma preferência pelos espaços centralizados, semi-circulares, 

conjugando absides e revelando, em planta, outros tipos de arco para além do de volta 

perfeito construído em alçado, o arco ultrapassado ou o arco em ferradura. 
522

 

O fundamento cultual aos mortos, neste espaço, poderá ter conduzido, em altura 

difícil de estabelecer, à sacralização do local, consubstanciando-se na Capela a S. 

Miguel,
523

 datável, segundo Justino Maciel, dos século X e XI, em contexto moçárabe, 

                                                
519

 Justino Maciel, A Antiguidade Tardia no Ager Olisiponense, 1999, p. 22-37; 
520 Justino Maciel, op. Cit. P. 29-32; 
521

 Justino Maciel, op. Cit. P. 83-85; 
522

 Como se poderá ver num mosaico do Arnal, Leiria; 
523 Teresa Caetano, op. Cit. P. 56; 
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sendo esta a única relação que se pode estabelecer entre os 
524

 dois monumentos, uma 

relação de “continuidade em aparente descontinuidade”.
525

 

 

 

               IV. 3.1.4. Os capitéis de S. Miguel de Odrinhas  

 

                               IV. 3.1.4.1. O capitel compósito 3 – OLS001 

O capitel de Odrinhas que, neste subcapítulo, privilegiadamente se analisa, é 

uma peça especial. O local do seu achamento, as paredes da vizinha Capela de S. 

Miguel, onde foi empregue como material de enchimento, pouco contribui para 

esclarecer o seu contexto construtivo original ou a razão do seu ornamento. No entanto, 

o local onde foi encontrado, poderá lançar alguma luz quanto à aparência actual deste 

capitel, um pouco enganadora, quanto àquele que seria o seu aspecto original. Apesar de 

desgastado pelo tempo, o actual formato quase troncónico deste capitel é ilusório, na 

medida em que o capitel já não possui volutas, nem as pontas angulares do ábaco que o 

ampliavam na sua parte superior. As volutas ou pontas angulares do ábaco aparentam 

ter sido cirurgicamente suprimidas deixando, no seu lugar, o vazio que os denuncia. O 

mesmo se passa também com o motivo axial que deixou leves vestígios da forma que 

poderia ter revestido. Tendo sido utilizado como material de encher paredes, deve ter 

sido intencional, nessa altura, o corte das arestas salientes do capitel para melhor se 

acomodar ao lugar que ocuparia. Este não parece ter sido, no entanto, o único momento 

de intervenção neste capitel, na medida em que o seu leito de espera sugere a tentativa 

de o reutilizar para funções distintas daquelas para que foi originalmente produzido 

(Ficha CNB039). Por todas estas razões, a experiência da reconstituição do aspecto do 

capitel mais aproximado ao que poderia ter tido originalmente (Figura 69) é, para além 

de um desafio, um instrumento suplementar de auxílio na tentativa de apreender um 

pouco do tanto que sobre este capitel se desconhece.  

O capitel CNB039 apresenta uma dimensão considerável, revelada pela altura 

das faces, superior a meio metro, e o diâmetro do leito de assentamento de trinta e seis 

centímetros que remete para um espaço amplo. A sua tipologia, classificada como de 

Matriz mista, compósito 3, reúne elementos jónicos no cimácio de três semi-óvalos e 

                                                
524 Justino Maciel, op. Cit. P. 79; 
525 Justino Maciel, Sintra, da Antiguidade à Idade Média, Contributos para a História Medieval de 

Sintra, 2007, p. 39; 
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volutas, tal como características coríntias, nas folhas inferiores e ábaco com motivo 

axial. As linguetas intervalam esta composição jónica/coríntia conferindo-lhe o 

perímetro de um cilindro que interrompe o formato troncocilíndrico ou troncónico 

526
das suas quatro faces. De alguma forma, o capitel aproxima-se de um tipo 

desenvolvido pelos capitéis bizantinos e que Kautzsch designa como capitel bizonal,
 527

  

no entanto, neste exemplar de Odrinhas, pode encontrar-se mais do que duas zonas, 

pois, quatro são perfeitamente identificáveis. A ornamentação deste capitel prima por 

alguns detalhes clássicos como as semipalmetas sobre os óvalos laterais; por outro lado, 

o talhe biselado das folhas sob os ângulos ou arestas do capitel, e sobretudo o toque das 

pontas dessas folhas que se assemelham a palmetas, recorda o perfil e postura das folhas 

de acanto espinhoso dos capitéis coríntios asiáticos. 

A proposta de atribuição cronológica deste capitel ao século III é uma proposta 

ponderada que situa este capitel num momento de transição. O seu classicismo nota-se 

na variedade e nos pormenores ornamentais. A sua dimensão e conjugação de 

características jónicas e coríntias, próxima de um tipo compósito, apontam 

preferencialmente para um amplo espaço possivelmente público (civil?
528

 religioso?). 

As linguetas rompem essa composição classicizante, tal como a fuga às proporções 

vitruvianas, (proporção altura capitel/diagonal do ábaco) e o número de três óvalos no 

cimácio, acusam a sua cronologia tardia na Antiguidade. A presença das linguetas 

remete para um capitel de Volubilis, pertencente ao Palácio de Gordien, século III, 

ocupando um quarteirão dessa cidade escolhida pela aristocracia municipal para usufruir 

das suas casas dotadas de vastos peristilos e dependências revestidas a mosaico. As 

semelhanças com o capitel de Odrinhas são expressivas, sobretudo ao nível dos óvalos 

dispostos sobre o limite do cálato e pelas linguetas que cobrem o cálato como pano de 

fundo às folhas características da sua parte coríntia.
529

 Neste caso, a sugestão apontaria 

para uma domus de privilégio. A questão essencial, no entanto, mantém-se: onde estaria 

este capitel?
530

  

                                                
526

 Antonieta Ribeiro, Capitéis romanos de Beja, 1998, nº 20, p. 235 - 238; igualmente, num exemplar 

corintizante,  nº 13, datado do século II, p. 191-194; 
527

 Kautzsch, Kapitelstudien, 1936, pp.152-165; 
528

 Em Beja, os capitéis monumentais compósitos são, em hipótese, atribuídos ao Fórum; 
529

 Raymond Thouvenot, Maisons de Volubilis: le palais dit de Gordien et la maison à la mosaique de 

Venus,1958, pp. 10-16 e Planches III,IV e VI; 
530

 Teria muito interesse a experiência de reconstituir não só o capitel, bem como a coluna onde estaria e, 

a partir daí a recriação de um hipotético espaço. As regras que poderemos seguir, de alguma forma, são as 

vitruvianas para os templos sagrados, esclarecida no livro III. Seria sempre uma hipótese de trabalho, na 
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D. Fernando de Almeida, o descobridor do capitel, avançou com uma hipótese 

sugerida pelo achado, no interior da abside, da parte superior de uma ara e respectivo 

capitel com epígrafe. Este achado deve-se ao arqueólogo Gabriel Pereira que publicou 

em 1905, o resultado das suas prospecções. Um pouco mais tarde, o arqueólogo Félix 

Alves Pereira, visita o local voltando a encontrar a já achada ara epigrafada. A primeira 

impressão destes arqueólogos, sobretudo do segundo, que a estudou, foi relacioná-la 

com o monumento absidado e por essa razão, com já foi referido, considerou estar 

perante um mausoléu pagão. D. Fernando de Almeida não relacionou o achado com o 

monumento absidal, para o qual sugere outra funcionalidade, mas relacionou a inscrição 

do capitel de ara com o capitel que retirara das paredes da Capela, uma vez que a 

inscrição indica uma dádiva a uma divindade que, acrescenta, teria um templo.
531

Para 

                                                                                                                                          
medida em que o texto de Vitrúvio é recuado no tempo em relação à manufactura deste capitel e o 

seguimento de normas vai-se perdendo e, além do mais, desconhece-se o tipo de edifício a que o capitel 

de Odrinhas pertenceria, se civil se religioso. No entanto, o “saber fazer” subsiste no inconsciente 

colectivo que o aplica na construção; o “saber” do canteiro ao trabalhar um capitel também está presente, 

mesmo que se esqueçam as origens desse conhecimento. Acresce que, o canteiro-capiteleiro (C. Alberto 

Ferreira de Almeida), de Odrinhas, sabia o capitel que estava a talhar e, evidentemente, para onde. 

Vejamos: Vitrúvio, Livro III, explana as regras dos templos sagrados; descrição da sua tipologia 
consoante o número de colunas no alçado (II); classificação consoante os intercolúnios (III); relação entre 

diâmetro e altura das colunas (III, 10); relação entre intercolúnios e espessura dos fustes (III, 11). 

Vejamos :Vitrúvio, Livro IV, convenções dóricas e coríntias; comensurabilidade da coluna jónica idêntica 

à coríntia, com excepção dos capitéis; as colunas com capitéis coríntios são mais altas porque a altura 

corresponde à totalidade do diâmetro do fuste (I, 1); naturalmente, Vitrúvio não se refere aos capitéis 

compósitos que considera suspeitosamente como “esculturas novas”(I, 12).  

Que caminho escolher? Aceitemos as proporções do templo eustilo com dois diâmetros e um quarto de 

intercolúnio, excepto nas entradas com três diâmetros, é a “ disposição mais louvável”(III, 3, 6); a altura 

da coluna é 9 ½ diâmetros do fuste no arranque da coluna. Aplicação ao capitel de Odrinhas: Diâmetro do 

leito de assentamento do capitel (falta a base e fuste) = 36 cm; altura da coluna = 9 ½ vezes 36 cm = 3, 42 

metros; Aceitemos as proporções jónicas: 9 diâmetros do fuste no arranque da coluna. Aplicação ao 
capitel de Odrinhas: 9 vezes 36 cms = 3,24 metros de altura.  

Este hipótese serve apenas de indicador relativo para uma altura da coluna, à volta dos três metros, na 

qual se inseriria o capitel de Odrinhas Miguel Pessoa deparou-se com um problema semelhante ao estudar 

as colunas do peristilo da uilla romana do Rabaçal, Villa do Rabaçal, Penela, Portugal- contributo…, 

p.713. 

Poderia o capitel de Odrinhas inserir-se na entrada do espaço absidal? Justino Maciel e Carlos Baracho 

calcularam as suas medidas (Figura 68): altura máxima até ao topo da abóbada (media igual à 

circunferência em planta) = 5,28 metros; altura da parede no momento do arranque da abóbada = 2,64 

metros. Seria a essa altura que se localizaria, nesta hipótese, o capitel de Odrinhas, numa coluna de 3 

metros, à qual se acrescentaria o paralelepípedo com 55 cm de altura, suporte eventual de uma coluna ou 

pilar na entrada como sugeriu Justino Maciel; ao todo, em altura, 3, 55 metros de altura. Seria, portanto, a 
pensar assim, impossível em termos construtivos, o capitel compósito 3 de Odrinhas, com uma altura de 

3,55 metros, introduzir um espaço absidal de 2, 64 metros. Este argumento é de ordem arquitectónica e 

construtiva mas, para além dele, ter-se-ia de considerar o argumento estilístico, resultante da análise 

ornamental do capitel. Neste caso, a interrogação seria, se um tipo de capitel, como o de Odrinhas, se 

adequaria a um espaço que, tudo indica ter um carácter funerário. A nossa resposta poderá não passar de 

uma intuição, mas seria negativa. O capitel misto de Odrinhas deveria ocupar um espaço público 

convidando a concentração ou deambulação de pessoas, caso que não se aplica à abside e rectângulo de 

Odrinhas.  
531 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica, 1962, p. 115; 
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Justino Maciel, não existe relação entre a ara e o espaço absidado, podendo esta ter sido, 

simplesmente, para aí transportada de outro local.
532

 

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida sugere uma ligação deste capitel ao espaço 

absidal presente em S. Miguel de Odrinhas, na medida em que considera ambos uma 

produção do século VI.  

Justino Maciel refere-se ao capitel encontrado por D. Fernando de Almeida, 
533

 

não colocando a hipótese de ele estar relacionado com o monumento absidal. Refere-se 

às hipóteses levantadas quanto à existência de um templo pagão em Odrinhas ou 

arredores, o qual, pertencendo-lhe este capitel, dadas as características sobre ele 

evidenciadas por D. Fernando de Almeida, tratar-se-ia de um templo reconstruído. 

Justino Maciel considera, em relação, ao monumento absidal de Odrinhas, a existência 

de entrada triunfal, na abside, marcada por um paralelepípedo em calcário, visível à sua 

direita, com réplica (já não visível) à sua esquerda (Figura 64). Sugere que aí se 

encontraria a base de duas colunas, pilares ou arco.
534

 

 

                        IV. 3.1.4.2. Os restantes capitéis de Odrinhas 

Provenientes de Odrinhas, encontram-se mais quatro capitéis estudados por 

Lídia Fernandes.
535

Três desses capitéis estão incompletos e encontram-se no Museu 

Nacional de Arqueologia. O quarto exemplar está no Museu Municipal de Sintra. 

Os três capitéis incompletos de Odrinhas que estão no Museu Nacional de 

Arqueologia foram classificados por Lídia Fernandes, como corintizantes, motivo 

liriforme. As suas folhas são nervuradas e foram datados, pela mesma autora, do século 

II, meados ou segunda metade desse século. Apresentam a coincidência de dois deles 

apenas ostentarem a metade inferior do cálato (107 e 108) e o terceiro, (109), a parte 

superior. Nenhuma das partes inferiores parece coincidir com a superior. O capitel nº 

109 apresenta grande proximidade ornamental com um exemplar de grande dimensão, 

                                                
532Justino Maciel, A Antiguidade Tardia no Ager Olisiponense, 1999, p. 14, 31-32 e 35. O autor 

transcreve o texto desta inscrição e a tradução de Scarlat Lambrino. A inscrição refere a consagração de 

uma ara, por parte de Caio Júlio Celso, Procurador Equestre da Lusitania, a uma divindade. Está datada 
do final do Século II também por Scarlat Lambrino; 
533

 Justino Maciel, op. Cit., 1999, p. 16-17 e 55; 
534

 Justino Maciel, O monumento absidial de Odrinhas, 1994, p. 96; Medidas deste paralelepípedo: 55 cm 

de altura, 61 cm de comprimento e 29,6 cms de largura; 
535

 Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, 1997, vol. II, números 107, 108 e 109 

(Museu Nacional de Arqueologia), pp. 437-448 e fichas individuais respectivas; outro que se encontra no 

Museu de Sintra, nº 55, vol. III, pp. 210-214 e Ficha nº 55 do referido capitel. 
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pertencente à mesma tipologia e que se encontra no Museu de Mértola, Núcleo da Casa 

Romana. 

O quarto capitel que se encontra no Museu de Sintra, reveste-se de maior 

importância na leitura que se realizou para o capitel compósito 3 de Odrinhas, CNB039. 

Trata-se de um capitel jónico
536

 em calcário que, segundo Lídia Fernandes, foi 

encontrado em escavações junto à Capela de S. Miguel de Odrinhas em 1988. O 

contexto do achado não contribui para esclarecer a cronologia da peça, uma vez que o 

entulho era variado e posterior à época romana. Lídia Fernandes data o capitel do último 

terço do século III e século IV. O cimácio do capitel é preenchido por três semi-óvalos 

apontados inferiormente, intervalados por lancetas, de cariz geometrizante. Um 

pormenor ornamental que Lídia Fernandes assinala como significativo é a presença de 

semi-palmetas sobre ao óvalos angulares, detalhe este revelador do conhecimento do 

canteiro do léxico clássico e que, numa tendência geral de simplificação, é dos 

primeiros a ser esquecido. Este elemento também se encontra no capitel compósito de 

Odrinhas, CNB039. As volutas encontram-se justapostas ao cimácio e quase totalmente 

preenchidas por rosetas quadripétalas, seguindo a descrição de Lídia Fernandes que 

acrescenta que a dimensão da roseta no interior da voluta vai aumentando a partir do 

século III e, sobretudo, a partir do século IV. Lateralmente, os pulvinos apresentam 

folhagem muito esquemática unida por uma moldura em cordão. A parte inferior do 

capitel não apresenta ornamentação. De um modo geral, Lídia Fernandes, na ausência 

de contexto para esta peça, conclui pelo “esquematismo” e até “degenerescência” dos 

motivos originais deste tipo de capitel.
537

  

O interesse desta peça reside na utilização dos motivos jónicos tal como, o 

capitel compósito 3, CNB039. A parte jónica do capitel misto aproxima-se ao capitel 

jónico analisado por Lídia Fernandes, em termos formais. Tal é visível ao nível dos 

óvalos que não são completos, tratando-se mais exactamente de semi-óvalos. 

Comparando os cimácios dos dois capitéis é nítido que o capitel misto apresenta o óvalo 

maior enquanto o capitel jónico praticamente apresenta somente metade do óvalo. O 

pormenor da semi-palmeta cobrindo os óvalos laterais é comum. Em termos de 

medidas, a altura do capitel jónico apresentado por Lídia Fernandes mede 13 cm e a sua 

                                                
536

 Medidas apresentadas por Lídia Fernandes: Altura = 13 cm; Diâmetro =25 cm; Diâmetro da 

voluta=9,5 cm; Diâmetro do pulvino= 23 vezes 23 cm; Altura pulvino= 5 cm; Largura do Equino= 39 cm; 

Largura do pulvino= 24/25 cm. 
537 Lídia Fernandes, op. Cit. Vol. III, p. 214; 
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altura praticamente reduz-se à dimensão dos óvalos, o que corresponde à altura (13 cm 

também) da zona de óvalos do capitel misto CNB039. Este facto pode, de alguma 

forma, fundamentar a aproximação cronológica dos dois capitéis ao século III.  

A ligação entre estes dois capitéis pode ainda alargar-se a uma reflexão sobre o 

que parece ser uma privilegiada utilização da tipologia jónica em Olisipo e no seu 

Ager. Um trabalho, também de Lídia Fernandes 
538

sobre dois capitéis jónicos 

encontrados numa intervenção arqueológica na Praça da Figueira em 2000/2001, levou 

a autora a sistematizar os tipos de capitéis romanos encontrados no territorium 

olisiponensis, e a reflectir sobre “…algumas linhas evolutivas sobre a utilização do 

capitel jónico no território olisiponense em épocas tardias, ”
539

  não sem ressalvar a 

relatividade da sua análise, tendo em conta os poucos dados de que dispõe. A 

consideração a que chegou foi a da presença de vários tipos de capitéis, com destaque 

para os capitéis jónicos. Os capitéis jónicos contabilizados pela autora para o 

territorium olisiponensis são catorze no total, dos quais, seis pertencem ao teatro 

romano e ligam-se aos inícios do século I, sendo um deles, mais tardio (segunda metade 

século I? - interrogação da autora. Também ao teatro pertencem vários exemplares 

toscanos.
540

); os restantes oito exemplares são atribuíveis a épocas tardias
541

e a edifícios 

privados, entre os quais, consta o capitel jónico de Odrinhas.  

 

                                     IV. 3.1.4.3. A peça de Faião 

D. Fernando de Almeida, no seu relato sobre Odrinhas, refere-se ao estudo que 

desenvolveu sobre inscrições paleocristãs de Faião e Cabrela, lugares vizinhos a 

Odrinhas e S. Miguel (Figura 61). De Faião, freguesia da Terrugem, provém uma peça 

que se encontra nas Reservas do Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, 

também estudada por Lídia Fernandes (Figura 70) que a classifica como o único capitel 

de imposta, neste caso coríntio, que engloba no seu estudo
542

. A peça, que se encontrava 

inacessível quando foi considerada pela autora, é proveniente de um muro de um quintal 

e deu entrada no Museu de Odrinhas em 1980. Lídia Fernandes incluiu-a no seu estudo 

                                                
538 Lídia Fernandes, “A Decoração de época romana no municipium olisiponense: a propósito de alguns 
elementos arquitectónicos”, O Arqueólogo Português, 2007, pp. 291-336; 
539

 Lídia Fernandes, op. Cit. P. 321; 
540

 Que a autora reclassificou porque inicialmente os considerara coríntios, op. Cit. P. 323; 
541

 Lídia Fernandes, op. Cit. P. 324; 
542 Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, 1997, peça nº 77, vol. II, pp. 251-255 e 

vol. III, ficha 77; 
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devido aos seus elementos decorativos originais. Com efeito, como reconhece, a 

particularidade desta peça não permite encontrar paralelos para o seu conjunto 

compositivo que a autora decompõe e data do século I ou mesmo da sua primeira 

metade. 

Numa vertente de análise distinta da efectuada por Lídia Fernandes, Manuel 

Luís Real,
543

refere-se a um conjunto de vergas de porta provenientes de Faião e 

Cabrela, quatro delas epigrafadas, às quais o autor presta a sua atenção. Os desenhos 

destas peças foram publicados por José Cardim Ribeiro.
544

 Licínia Wrench
545

analisa 

igualmente estas quatro peças e uma quinta com possível inscrição a que Manuel Luís 

Real também se refere (Figuras 71 e 71). A primeira peça, de Cabrela,
546

tem a inscrição 

Ec Porta Domini… ; a segunda, de Faião,
547

refere-se a SCI (Cruz)Ioannis; a terceira 

548
invoca S. Miguel e Santo Adrião e a quarta, a Santa Maria (ambas também de 

Faião).
549

 Estas quatro peças e inscrições são muito significativas e a leitura de Licínia 

Wrench aponta para uma possível cronologia pós Antiguidade Tardia, enquanto Manuel 

Luís Real as coloca em três templos distintos, basílica dedicada a Santa Maria, igreja 

martirial e baptistério e duvida “seriamente da sua classificação corrente como 

“visigótica”.
550

Estas peças foram igualmente estudadas por Justino Maciel 
551

que vê na 

sua funcionalidade de vergas de porta, o simbolismo do acolhimento no local sagrado, 

cristianizado, numa continuidade de comportamentos sagrados que, no ager 

olisiponense é muito remoto.    

Neste conjunto foi integrado outro lintel com possível inscrição
552

o qual Licínia 

Wrench equaciona tratar-se de um friso. A ornamentação é composta por, segundo esta 

autora e também por Justino Maciel, 
553

cinco árvores da vida e duas cruzes gregas, em 

alternância. Uma das cruzes é maior que as outras, o que indicará a sua posição central 

e, estas cruzes, ao contrário da presentes nos outros lintéis, não se inscrevem em 

                                                
543 Manuel Luís Real, “Inovação e Resistência: Dados recentes sobre a Antiguidade Cristã no Ocidente 

Peninsular”, IV Reuniò Lisboa, 1992, Barcelona, 1995, pp. 58-60, figura 22, p. 29; 
544

 Justino Maciel, Sintra, da Antiguidade à Idade Média, Contributos para História Medieval de Sintra, 

p. 40; 
545

 Licínia Wrench, Decoração arquitectónica na Antiguidade Tardia, 2008, vol. II (parte I), pp. 274-285; 
546

 Licínia Wrench, op. Cit. P. 274 e primeira peça de M. L. Real, p. 59; 
547

 Licínia Wrenchm op. Cit. P. 278 e segunda de M. L. Real, fig. 22; 
548 Licínia Wrench, op. Cit. P. 280 e quarta de M. L. Real, p. 59; 
549 Licínia Wrench, op. Cit. P. 282 e quinta de M. L. Real. Idem; 
550 Manuel Luís Real, op. Cit. P. 59; 
551

 Justino Maciel, op. Cit. p. pp. 40-48; 
552 Licínia Wrench, op. Cit. P. 284 e a terceira de M. L. Real, figura p. 29; 
553 Justino Maciel, op. Cit. p. 41; 
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círculos. O todo compositivo assemelha-se a pedraria incrustada, sugere a autora, 

embora a ordenação dos motivos, no espaço, seja desordenada e prolixa. Segundo 

Licínia Wrench, a iconografia da Árvore da Vida pode adequar-se a baptistério e 

aparece com cachos e parras ou haste da qual pendem folhas. 

Nem Manuel Luís Real nem Licínia Wrench incluíram nos seus estudos esta 

peça de Faião que foi estudada por Lídia Fernandes. No entanto, consideramos a 

hipótese da peça estudada por Lídia Fernandes, anepígrafa, se incluir no grupo de lintéis 

de Faião. Na verdade, esta peça de Faião, aparenta mais ser um lintel, friso ou mesmo 

uma imposta do que um capitel de imposta, embora a sua ornamentação se inspire nos 

motivos dos capitéis coríntios. A peça é paralelepipédica e apresenta duas faces 

talhadas, uma em comprimento e outra em largura. A parte posterior da peça encontra-

se lisa enquanto o segundo lado menor se encontra partido e suscita algumas dúvidas 

devido à sua deterioração. A face anterior longa (Figuras 70 A, 70 B, 70 C ) desta peça 

apresenta, em plano inferior cinco folhas de acanto em alternância com uma palmeta 

alta que se abre em leque. No entanto, claramente palmetas em leque parecem ser as 

duas folhas das extremidades. Sobrepostas às folhas de acanto, mais pequenas, surgem o 

que poderá ser novamente palmetas, desta vez, invertidas e com lóbulos diferentes e 

carnudos tal com as que surgem em alternância com as folhas de acanto. Estas folhas 

ostentam nas suas pontas aquilo a que Lídia Fernandes chamou “fiada de florinhas 

tripétalas”
554

Com efeito, as pontas das folhas adquirem um ar um pouco exuberante 

com algo que se assemelha a hastes ondulantes e pendentes que podem ter, 

eventualmente, bagos nas pontas. Está presente, igualmente, o motivo axial também 

inspirado na palmeta e uma parte superior da peça que pode ser entendida como o ábaco 

levemente relevado. O lado menor desta peça (figura 70 A ) parece ser diferente do 

maior, apresentando uma folha alta de acanto ao centro, ladeada por duas mais 

pequenas. Num registo superior, ler-se-á o nascimento de um caulículo, da parte 

esquerda, embora as dúvidas sejam bastantes.  

O interesse que a análise desta peça tem é a relação que se pode estabelecer com 

os restantes lintéis epigrafados sobretudo com o último de cruzes alternadas com 

árvores da vida, a árvore ou palmeta estilizada. Os elementos compositivos desta peça 

começam por se inspirar no capitel coríntio sobretudo ao nível dos elementos que busca 

- folhas, motivo axial - mas, partir daí, encontra a sua singularidade. As palmetas desta 

                                                
554

 Lídia Fernandes, op. Cit. P. 254; 
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peça assemelham-se às pequenas árvores da vida do último lintel referido. Por outro 

lado, não se pode deixar de assinalar uma proximidade entre estas palmetas de caule 

alto e os motivos de palmetas de longa haste dos capitéis e friso de S. Gião da Nazaré, 

como se verá em capítulo seguinte. 

Em termos cronológicos, a peça de Faião sobre a qual se reflectiu, avançará no 

tempo, integrando-se numa Antiguidade Tardia, contexto suevo-visigótico.
555

 É certo o 

afastamento das datas propostas por Lidia Fernandes, que analisou esta peça 

isoladamente e que procurou nos seus motivos as suas raízes clássicas. De facto, essas 

raízes estão presentes, no acanto, na semelhança que a autora viu à palmeta, nas folhas 

de nervura central tão elevada que ultrapassam a primeira fiada de acanto tal como 

algumas peças pré-flavias
556

, e, sem deixar de ressalvar a incomparabilidade e 

originalidade desta peça, situa-a no século I. No fundo, a sua visão é a da raiz das 

formas, dos significantes que perduram pela Antiguidade Tardia, absorvendo outros 

significados.    

 

                   IV.3.1.4.4. Continuidade de contexto ornamental do Ager Olisiponense 

Em termos ornamentais, o ager olisiponense apresenta uma significativa 

variedade desde a Antiguidade Clássica, na qual se pode captar a origem de formas 

ornamentais que se desenvolverão num contexto visigótico ou posterior a este.
557

 Com 

efeito, no Museu da Santa Casa de Misericórdia da Ericeira encontra-se uma peça 
558

 

classificada como imposta visigótica que, em tudo, se assemelha a um capitel de ara de 

                                                
555 As propostas de Manuel Luís Real apontam para um período moçárabe; Licínia Wrench pondera para 

as peças epigrafadas de Faião, um contexto de continuidade após o século VIII, imbuído de um sentido 
cristão; Justino Maciel considera que os lintéis de Faião se encontram num intervalo de tempo entre a 

época suevo-visigótica e a Reconquista na região de Lisboa, ponderando o longo caminho que ainda há 

para fazer em termos de cronologia. Op. Cit. 2007, p. 40; 
556 Lídia Fernandes sustenta, em grande parte a sua atribuição cronológica a esta peça, no tipo de folhas 

que encontra na face maior desta peça. As folhas partem da base do capitel e elevam-se acima das outras 

de forma intercalada. A autora encontra paralelos em capitéis coríntios apresentados por Pensabene, Scavi 

di Ostia, 1972, nºs 199, 208, 216, 218, datados entre o final do século II a. C. e início do período Julio-

Cláudio. As folhas desses capitéis são folhas de acanto da folha média que nascem entre as folhas 

inferiores. As nervuras do acanto estão claramente visíveis e apresentam uma nervura central e folíolos 

laterais. A peça de Faião não parece apresentar a folha média preenchida por acantos mas por palmetas 

que aparentemente, são de dois tipos. O que se vê elevar-se é o pedúnculo da folha, um único, espraiando-
se o limbo da folha ao nível superior. Este efeito é sobretudo visível nas folhas laterais do lado maior da 

peça. 
557

 Licínia Wrench, Decoração arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol.II (parte I), pp.271-273; 
558

 Gostaríamos de agradecer ao Sr. Amadeu Pereira e à Sra. D. Júlia Pereira a disponibilidade 

demonstradas para a análise desta peça, numa altura em que iniciávamos o nosso estudo sobre capitéis e 

sua inserção no contexto da Decoração Arquitectónica. Data de 14 de Agosto de 2004, o nosso estudo 

desta peça;  
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Odrinhas (Figura 74 ).
559

 Licínia Wrench apresenta uma outra peça que se encontra no 

Museu Arqueológico do Carmo
560

encontrado em Areia, Cascais que classifica como 

Capitel de Ara, cujo plinto que resta foi reutilizado como base de coluna e data dos 

séculos I /II d. C.
561

O Museu Arqueológico do Carmo considera essa mesma peça como 

plinto de Capitel de Ara e cronologicamente propõe uma localização entre os séculos II 

e IV. 

A peça do Museu da Santa Casa da Misericórdia da Ericeira é, formal e 

estilisticamente, idêntica à peça que Carlos Alberto Ferreira de Almeida apresenta de 

Odrinhas. A diferença reside no facto de a peça de Odrinhas possuir, para além do 

plinto, as volutas jónicas características dos capitéis de ara e rosetas, enquanto a peça da 

Ericeira está reduzida ao plinto. A cronologia desta peça será idêntica à apresentada por 

Licínia Wrench para a peça do Museu Arqueológico do Carmo, ou seja séculos I/II d. C. 

A ornamentação do plinto da peça da Ericeira é igual à de Odrinhas, apresentando um 

motivo encadeado e ondulante de folhas, de acanto, em cálice, sobre as quais, 

delimitando a peça, se estende um motivo funiforme. A ligação das várias folhas de 

acanto é conseguida por uma linha curva que assegura a sua sucessão em movimento. É 

interessante notar, neste pormenor de elo de ligação, o mesmo efeito que se visualiza 

nas ligações dos pentafólios de uma imposta de Olisipo,
562

 num lintel de Faião 
563

e na 

Placa Decorativa de Olisipo designada por Placa do Paraíso por Paulo Almeida 

Fernandes.
564

 

 

                    IV. 3.2. Olisipo 

                    IV. 3.1.2. Olisipo na Antiguidade Tardia 

O conhecimento que se tem de Olisipo na Antiguidade Tardia revela a 

participação desta cidade nas principais alterações, quer físicas, quer religiosas e 

                                                
559

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, Arte da Alta Idade Média, 1993, p. 

24; 
560 Licínia Wrench, idem; José Morais Arnaud e Carla Varela Fernandes, Construindo a Memória, As 

Colecções do Museu Arqueológico do Carmo, plinto de um capitel de ara, nº de catálogo 1233 e nº de  
inventário Esc.400, pp. 284-285; 
561

 Licínia Wrench, idem. A autora segue a identificação e datação das peças efectuada por C. J. Canto 

Vieira, Capitéis de Ara do Municipium Olisiponense, 1998. 
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 Licínia Wrench op. Cit. Pp. 289-292; 
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 Licínia Wrench, op. Cit. pp. 286-287; 
564

 Licínia Wrench, op. Cit. pp. 300-303; 
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intelectuais, pelas quais as cidades do Império passaram nos séculos III e IV, ou seja 

num contexto romano.  

As modificações físicas acontecem, em Olisipo, tal como em Conímbriga, ao 

nível das muralhas que apertam o perímetro urbano com intenção de o tornar mais 

resistente à ameaça de uma invasão; 
565

sucedem-se com o esquecimento das origens e 

sentido do teatro que conduz à transformação da orchestra do Teatro romano de 

Olisipo em colymbetra, ou animações náuticas mais apropriadas aos novos gostos do 

público; 
566

continuam com as remodelações operadas em edifícios da cidade como é o 

caso das Termas dos Cássios, família importante da cidade, reconstruídas em 336.
567

 

Conjugando a religião com o gosto pela dialéctica e reflexão filosóficas,  

Potamius, o primeiro Bispo conhecido de Olisipo, nos meados do século IV, traduz nos 

seus escritos e na sua intervenção em discussões teológicas, a plena integração da 

cidade mais ocidental do Império nas principais questões que agitaram o crescimento do 

Cristianismo no Império Romano, desde a liberalização do culto à sua oficialização, 

passando pelo acontecimento significativo que foi o Concílio de Niceia.
568

 Potamius, 

Bispo de Olisipo desde 343, teria sido já nessa condição que se terá deixado tentar pelo 

Arianismo numa época agitada em que Cristianismo, Arianismo e Paganismo suscitam 

verdadeiras discussões e violentas tomadas de posição, encabeçadas pelos próprios 

imperadores, caso de Constâncio II, Juliano e Teodósio.
569

A acção de Potamius revela 

também a tentativa de conciliação erudita entre o Classicismo, de que muitos autores 

cristãos são herdeiros e em que foram educados, e a Fé Cristã, aplicando o exercício de 

análise e de interrogação filosóficas aos próprios fundamentos teológicos, não sem 

gerarem polémica.  

Com Potamius, tem-se conhecimento da existência da diocese de Olisipo, 

certamente desde o início do século IV, momento em que se terá dado o martírio de 

Veríssimo, Máxima e Júlia, coincidente com a perseguição de Dioclesiano. 
570

 O 
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 Jorge Alarcão, “Lisboa romana e visigótica”, Lisboa Subterrânea, pp.58-59; 
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 Justino Maciel, “Entre Constâncio II e Juliano: A linguagem de Potâmio de Lisboa e o conhecimento 

da Lusitânia do séc. IV”, Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 2000, p. 140; 
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 Jorge Alarcão, op. Cit. P. 60-61; Justino Maciel, op. Cit. P. 60-61; 
568

 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, pp. 38-39; Idem, L’Art et 

L’Expression de la Foi, Pacien de Barcelone et L’Hispanie au  IVe siècle, 2004, pp.207-218; Idem, Entre 

Constâncio II e Juliano: A linguagem de Potâmio de Lisboa e o conhecimento da Lusitânia do séc. IV, 

Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 2000, pp.135-148; 
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 Justino Maciel, Entre Constâncio II e Juliano…p. 137. 
570 Jorge Alarcão, op. Cit. P. 64-65; 
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Cristianismo conheceu, portanto, uma implantação significativa no Ocidente do 

Império, no contexto romano da Antiguidade Tardia. O bispo olisiponense, Potamius 

envolveu-se na polémica ariana do seu tempo e deixou-se convencer pelas suas ideias 

(ver Capítulo III). 

A diocese de Olisipo não figura no Parochiale Suevorum,
571

 donde se conclui 

que não pertenceria ao território suévico, neste contexto da Antiguidade Tardia, mais 

concretamente no século VI. Sabe-se, por Hydathius de Aquae Flauiae
572

 que, no 

século V, em 469, Olisipo é ocupada pelos Suevos e saqueada pelos Visigodos nos 

arrabaldes da cidade. Desconhece-se, no entanto, se, desta ocupação, resultou algum 

domínio, ainda que temporário, de Olisipo pelos Suevos. Assim sendo, no século VI, 

Olisipo deve ter estado já sob domínio visigodo, assim continuando até 714. O segundo 

Bispo que se conhece de Olisipo, Paulo,
573

 tomou parte no III Concílio de Toledo em 

589, numa ocasião de unificação religiosa e de conversão do Visigodos ao Catolicismo, 

após anexação do reino suevo.  

      

                 IV. 3.1.3. Os capitéis de Olisipo  

 

Folhas lisas, coríntio e folhas nervuradas, corintizante, derivação do 

motivo liriforme- OLS002 e OLS003 

Os dois capitéis OLS002 e OLS003 têm, como indicação do Museu Nacional de 

Arqueologia, serem provenientes dos arredores de Lisboa, o que é pouco rigoroso, na 

medida em que, os “arredores” de Lisboa, se estendem a uma zona muito vasta. Em 

termos mais concretos, segundo Jorge Alarcão, o territorium olisiponense ocuparia a 

norte, a zona de Alenquer; a nascente, ignora-se se acompanharia o rio Tejo ou se, se 

alargaria à margem esquerda do mesmo; a sul, abrangeria uma parte da Península de 

Setúbal fazendo fronteira com a ciuitas de Salacia. 
574

Em termos de delimitação do 

grupo episcopal sediado em Olisipo, poder-se-á pensar numa abrangência 

sensivelmente idêntica incluindo a norte a ciuitas de Eburobritium e Scallabis e a sul, 

                                                
571 Como também salienta Jorge Alarcão, op. Cit. P. 64-65; 
572

José Cardoso, Crónica de Idácio, 1995, 246, p. 47; 
573 Jorge Alarcão, idem; 
574 Jorge Alarcão, op. Cit. P. 62-63. Cláudio Torres ao apresentar o territorium de Lisboa no período de 

dominação árabe, salienta como este era dotado de excelentes vias fluviais proporcionadas pelos estuários 

do Tejo e do Sado: “ Desde os limites navegáveis do Tejo, para além de Abrantes, até ao alto Sado em 

Porto de Rei, incluindo as duas grandes enseadas de Cascais e de Sesimbra, este pequeno mediterrâneo 

espraiado por mais de 5000 km 2 de águas mansas formava a rede de artérias vitais do termo de Lisboa.”, 

“Lisboa Muçulmana, Um espaço urbano e o seu território”, Lisboa Subterrânea, p. 80-81;   
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até Salacia. Entendido deste modo, os “arredores” de Lisboa, ampliam-se; cremos, no 

entanto, que estes “arredores” serão próximos do núcleo urbano de Olisipo. 

Os dois capitéis OLS002 e OLS003, um de mármore branco com veios e outro, 

de calcário de Lioz, mostram um cuidado especial na escolha do material e assemelham-

se em termos de dimensões (altura e diâmetro de leito de assentamento). 

Tipologicamente, o primeiro integra-se no grupo de folhas lisas coríntio, OLS002 e o 

segundo, OLS003, no grupo de folhas nervuradas, corintizante; Apesar da distinção 

tipológica, técnica de trabalho destas duas peças oferece uma visão comum, ou seja, 

perfil rígido, pouco plástico e distante de um efeito naturalista. Mesmo as folhas 

nervuradas, da peça OLS003, o são de forma estática, pouco leve com a zona 

interlobular definida a trépano, rigidamente aderentes ao cálato, com excepção da ponta 

revirada. Esta característica, em conjunto com a morfologia global da peça, leva Lídia 

Fernandes a comentar que este capitel se aproxima de um exemplar de folhas lisas (ver 

Ficha OLS003). Os aspectos relevantes da análise destas duas peças são, em termos 

estruturais, a aproximação aos capitéis romanos (formato e distinção ábaco/cálato) 

embora desviando-se das proporções vitruvianas. Em termos ornamentais, o factor a 

salientar é a presença de uma linha compósita nestes dois exemplares, que conduziria a 

um exemplar compósito no primeiro caso e a uma peça mista no segundo exemplo. O 

astrágalo decorado e as volutas sobrepondo-se-lhe, no capitel OLS002 e o motivo 

central em óvalo da peça OLS003 a que se juntam as duas rosetas, simplesmente 

apostas, nos ângulos do capitel como se decorassem espirais jónicas, compõem um 

cenário misto e um gosto pela ornamentação jónica que se deve sublinhar. Como já se 

referiu, Lídia Fernandes nota, nos exemplares que conhece, uma predominância dos 

capitéis jónicos no territorium olisiponense com destaque para os séculos III e IV e 

com destino preferencial para os edifícios privados.
575

 No caso dos capitéis que 

estudamos, esta consideração poderá clarificar a linha compósita/mista das peças 

OLS002 e OLS003, integrando-se numa plástica olisiponense em que a conjugação de 

elementos tipológicos distintos, com realce para o jónico, é favorecida. 

Em que edifício se poderiam localizar os capitéis OLS002 e OLS003, no século 

IV? Em edifícios públicos da cidade? Em construções religiosas cristãs que devem ter 

existido na diocese de Olisipo? Que edifícios paleocristãos existiriam em Olisipo, na 
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 Lidia Fernandes, “A decoração de época romana no Municipium Olisiponense”, O Arqueólogo 

Português, 2007, p. 322-327; os exemplares jónicos do século I, num total de cinco, são provenientes do 

Teatro de Olisipo, p. 326; 
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segunda metade do século IV? Procuremos nas palavras de Potamius que viveu num 

mundo em transição para a Antiguidade Tardia. Justino Maciel recolheu um conjunto 

variado de expressões utilizadas por Potamius, nas suas obras e também por Paciano de 

Barcelona, Bispo coevo do primeiro. O seu intuito é encontrar vocabulário respeitante à 

arte, à arquitectura, escultura, pintura em que ainda se note a referência do mundo 

romano, se verifique a transição para formas e utilidades de significado de um tempo 

ambivalente e se capte claramente novas realidades trazidas pelo Cristianismo.
576

 Será 

que estas expressões de Potamius poderão elucidar as construções civis ou religiosas do 

momento? Por exemplo, Potamius refere-se a aedes, pictura utilissima 

monumentorum, no primeiro conjunto de fundo romano; quanto ao segundo conjunto 

ambivalente, escreve altar, pictura, fons; no grupo de signos de originalidade do 

Cristianismo, indica altaris sacri dei, columnae, lauacrum. Estas expressões ilustram 

um pouco o ambiente construtivo da época que variaria entre templos pagãos e 

respectivos altares; espaços de culto cristão com altaris sacri dei e columnae; e ainda 

fons, lauacrum,
577

 associados à agua, banho e, provavelmente ao baptismo. Não se 

obtém uma resposta evidente à questão colocada mas as hipóteses são sugestivas. 

 

                       IV. 3.2.4. Outras peças de Olisipo 

A realidade construtiva de contexto visigótico da Antiguidade Tardia em Olisipo 

está comprovada por duas peças presentes no Museu Arqueológico do Carmo e no seu 

Catálogo.
578

Trata-se de um pequeno pilar integrado de secção quadrangular (10 vezes 

10 cm e 29 cm de altura) com parte do fuste e capitel. Apresenta o fuste liso “com 

arestas facetadas em saliência rectangular, aplanada, ao longo da face do fuste que não 

apresenta decoração.”
579

 Junto ao capitel, tímpanos semicirculares. O capitel ostenta a 

ornamentação de folhas com folíolos bem demarcados, a bisel. Esta peça denuncia uma 

evidência não só funcional como estilística com peças de decoração arquitectónica de 

                                                
576 Justino Maciel, L’Art et Expression de la Foi, 2004, pp. 207-218 e em especial, pp. 213-216; 
577 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, Vol II (parte 1), pp. 244-245, 

apresenta uma peça de Idanha-a-Velha, um lauacrum ou escoadouro. A autora refere que não foram 

encontrados paralelos para este tipo de peça no actual território português ou em Mérida. Pela sua 
tipologia, a autora considera-a ligada à água, como sumidouro, num ambiente doméstico ou litúrgico. Se 

se tratar de um ambiente litúrgico cristão, poderá ter funcionado como placa de sumidouro no contexto 

dos baptistérios ou dos diaconica a servir de apoio às celebrações litúrgicas. 
578 José Morais Arnaud e Carla Varela Fernandes, coordenação, Construindo a Memória – As Colecções 

do Museu Arqueológico do Carmo, 2005, pp. 285-286, Figuras 1234 e 1235; 
579 Descrição de Licinia Wrench em relação a uma pilastrinha de Conímbriga com evidentes semelhanças 

a esta. Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, volume II (Parte I), p. 105;  
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Conímbriga para a generalidade do século VII. Uma segunda peça, em calcário, 

designada como “imposta de época visigótica”, parece antes um fragmento de friso ou 

de cancela, dado o seu formato em pequeno paralelepípedo (9,5 cm vezes 9,5 cm com 

espessura de 8,3 cm). Apresenta botão circular de onde partem trifólios laterais 

compondo uma estrela de oito pontas, aproximando-se a um exemplo de pé de altar de 

Conímbriga embora sem botão central
580

. A sua cronologia será também século VII. Em 

termos de funcionalidade, estas peças pertencem ao espaço interior de uma basílica ou 

ecclesia num sentido idêntico ao verificado em Conímbriga. Deste modo, haveria um 

edifício cristão ( ou mais), de contexto visigótico, em Olisipo, apesar de se desconhecer 

a proveniência destas duas peças.
581

 

De Olisipo conhecem-se outras peças de decoração arquitectónica que 

alimentam a discussão entre defensores da sua atribuição visigótica ou origem 

moçárabe. Trata-se do Friso dos Leões e de um fragmento de pilar, oriundos do Antigo 

Mosteiro de São Félix e de Santo Adrião de Chelas; um fragmento de pilar da Casa dos 

Bicos e a designada Placa do Paraíso que já esteve reaproveitada num cunhal da Sé de 

Lisboa. D. Fernando de Almeida apresentou estas peças na sua Arte Visigótica, 

reconhecendo-lhes um cariz “erudito” e tão próprio que passou a definir um grupo 

olisiponense no contexto da arte visigótica que estudava.
582

 

 

IV. 3.3. As peças da zona noroeste do grupo episcopal olisiponense: Cadaval e 

Aldeia do Penedo (Torres Vedras) 

 

    IV.3.3.1. O capitel do Cadaval 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- OLS004 

Em 2003, por ocasião de obras de ampliação do interior da Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição do Cadaval a que se acrescentara a necessidade de substituir o 

                                                
580

 Licínia Wrench, op. Cit. P. 122; 
581 Jorge Alarcão, op. Cit. P. 62-63,refere-se a um “ábaco” encontrado em Santos-o-Velho do século VI 

ou VII; 
582 D. Fernando e Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 108 e 258; Estas peças têm vindo a ser 

estudadas por vários autores dos quais citamos alguns exemplos como Paulo Almeida Fernandes, O Sítio 

da Sé de Lisboa antes da Reconquista, Artis, 2002, pp. 57-87; Idem, Visigótico ou Moçárabe? O Núcleo 

da Alta Idade Média, Construindo a Memória – As colecções do Museu Arqueológico do Carmo, 2005, 

pp. 264-283; Manuel Luís Real, Inovação e Resistência…1994, pp. 17-68; Licínia Wrench, Decoração 

Arquitectónica na Antiguidade Tardia, 4 volumes, 2007; 
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pavimento envolvente em terra batida por calçada,
583

 foi encontrado o capitel OLS004 

no entulho que preenchia o interior de um dos muros da mesma Igreja. 
584

 

O edifício da Igreja do Cadaval tem uma história que se consegue visualizar 

desde o momento, no século XVIII, em que o Duque D. Miguel Caetano Álvares 

Pereira de Melo manda elaborar um mapa da Vila do Cadaval, no qual figura a Igreja 

Matriz (Figuras 81 e 83). 
585

A representação colorida da Vila do Cadaval datará de um 

período temporal compreendido entre 1771 e 1790. O mapa e respectiva legenda 

envolvente, numa orientação de Sul para Norte, reservam à Igreja um lugar a poente da 

Vila com o adro localizado a sul e sem casas na vizinhança.
586

 A legenda expressa 

claramente a situação da Igreja: “ freguesia arruinada”.
587

 Assim se pode constatar que, 

no último quartel do século XVIII, a Igreja do Cadaval se encontra em situação de 

ruína, agravada pelo terramoto de 1755 que …” (ameaçou) a abobeda da Capela Mor da 

Igreja Matriz, a parede da parte da porta principal, a que já e fez algum reparo, como 

também toda a parede da parte sul e campanário, cujas ventanas ficaram com os fechos 

desfeitos, e elas abertas ate ao alto que ainda estão da mesma sorte”, segundo o relato da 

Memórias Paroquiais de 1758.
588

 Este estado de ruína é observável pelo desenho que 

representa rachas nas paredes. 

Por este motivo de ruína evidente, o século XIX empreendeu uma remodelação 

total deste edifício como se pode comprovar por uma fotografia de finais de oitocentos 

(Figura 82).
589

 Na imagem pode comprovar-se que a Igreja Matriz do Cadaval passou a 

ter o aspecto global muito próximo do actual com o campanário encostado a Norte da 

fachada principal voltada a poente.  

A campanha de obras e restauro da referida Igreja dos inícios do século XXI, 

após sondagens no muro Norte (2002), colocaram a descoberto o capitel OLS004 em 

                                                
583 Guilherme Cardoso, A Igreja de Nossa Senhora do Cadaval-Trabalhos Arqueológicos realizados em 

2003, Câmara Municipal do Cadaval, 2003; 
584

 Do mesmo foi dado conhecimento ao arqueólogo João Ludgero Gonçalves. 
585

 João Ludgero Marques Gonçalves, Mapa da Vila do Cadaval, Câmara Municipal do Cadaval, 2002. 
586 Pela observação do desenho e da Igreja parece-nos que o campanáro e porta visíveis se localizam a sul. 

A poente, local da fachada principal, não há indicação de qualquer entrada. A Igreja encontra-se quase 

isolada devido “ao declínio “ da parte em que se ergue este edifício. João Ludgero Gonçalvez, op. Cit. p. 
11; 
587 João Ludgero Gonçalves, op. Cit. p. 10; 
588 João Lugero Gonçalves, op. Cit. p. 11; O texto refere a porta principal à qual já se tinha feito 

reparação. De notar que a porta principal deve ser a nascente, ao contrário da orientação das Igrejas 

cristãs. Refere também a fachada sul. Observando o desenho, a cruz no telhado da Igreja indica essa 

orientação a nascente bem com o campanário se encosta a sul. 
589 Dóris Joana Santos, Património Artístico religioso do Concelho do Cadaval, Câmara Municipal do 

Cadaval, 2005, p. 49; 
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2003. O mais provável será pensar que, face à profunda modificação da Igreja no século 

XIX, o capitel deve ter sido encontrado a quando da reconstrução, talvez já integrando 

muros anteriores, onde foi reintroduzido. O achado deste capitel, neste local, situação 

idêntica à verificada com o capitel OLS001 de S. Miguel de Odrinhas, leva a considerar 

a hipótese de ter existido aí um possível edifício de culto ao qual este capitel 

pertenceria. O capitel pode também ter vindo dos arredores deste local mas é de levar 

em conta o relativo isolamento da Igreja devido à inclinação do sítio, como se continuou 

a verificar no século XVIII. 

O capitel OLS004 é uma peça de grande interesse e invulgaridade. Exemplar de 

folhas nervuradas, coríntio conjuga o ensejo de ornamentação profunda a uma noção 

plástica e moldável das formas do capitel. Esta peça revela o afastamento das 

proporções vitruvianas e procura pela assimetria decorativa das faces e motivo axial. 

Não existe paralelismo facial 2/2 mas autêntico individualismo das faces, fruto, em 

alguns casos, de esquecimento dos procedimentos (engano no enrolamento das hélices, 

por exemplo) e, em outros, de vontade de criar e valorizar pela diferença. É, este último 

caso, ilustrativo o motivo axial, diferente em duas faces opostas e que, por hipótese, 

poderia ser distinto em todas elas (não se pode comprovar pelo dano quase total do 

motivo axial da face 2 e a ausência, corte provável do mesmo, na face 4). 

Este capitel comprova a Antiguidade Tardia na Vila do Cadaval, numa 

continuidade desde o período romano. Talvez uma Antiguidade Tardia para além do 

século VIII, é um dado a considerar, uma comunidade cristã em contexto árabe. O 

capitel, tal como o OLS005 apresentam reduzidas dimensões, um capitel de 25 cm de 

altura que poderá traduzir um espaço doméstico e respectivo átrio ou em contexto 

religioso, um local interior. 

 

   IV. 3.3.2. O capitel da Aldeia do Penedo (Torres Vedras) 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- OLS005 

A Aldeia do Penedo fica muito próxima de Torres Vedras, junto a um local que 

revela exploração de pedreiras (Figueiredo, Figura 80), de onde poderá provir o calcário 
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em que é feito o capitel.
590

 Por aqui se dava a confluência entre a via romana Olisipo-

Aeminium e a via que se dirigia a Ierabriga (Alenquer) pela Carvoeira. (Figura 80).
591

 

Desde o século XVIII que aí se encontram vestígios de ocupação romana fortemente 

comprovada com a descoberta, nos anos trinta do século XX, por Ricardo Belo, de 

materiais de construção, mosaico, cerâmica, capitéis,
 592

  moedas,
593

 vidros que 

demonstram a existência de uma uilla.  

O povoamento desta área, na abrangência de Olisipo, caracteriza-se pelas uillae 

ligadas a necrópoles, que se vão acomodando aos caprichos do terreno intercalando o 

vale dos rios, planaltos, súbitas e várias elevações. As vias romanas complementaram 

este aproveitamento do local com vista a uma exploração essencialmente agrícola. 

A descoberta de um capitel como o OLS005 na Aldeia do Penedo revela, como 

no caso do Cadaval, a continuidade de ocupação deste território na Antiguidade Tardia. 

Os capitéis OLS004 e OLS005, embora não sejam iguais são semelhantes em 

significativos aspectos como: tipologia, composição em cálato e ábaco com motivo 

axial muito saliente, na medida do diâmetro do leito de assentamento, decoração profusa 

com recurso a ligeiro bisel, talhe das folhas, organização idêntica das hélices e volutas e 

gosto pela variação do motivo axial consoante as faces. São mais os elementos que 

aproximam as duas peças do que aqueles que as afastam. 
594

A proximidade espacial 

entre o Cadaval e a Aldeia do Penedo é também factor de ponderação. A que espaço 

pertenceria este pequeno capitel com 20 cm de altura e 17 de diâmetro? 

 

   IV. 3.3.3. A pequena imposta do Museu Municipal Leonel – Nº de inventário 

1917 

No Museu Municipal Leonel Trindade em Torres Vedras encontra-se uma 

pequena imposta troncopiramidal, da qual se desconhece a exacta proveniência mas que 

será seguramente do Concelho de Torres Vedras. É incerto se provirá da própria cidade. 

                                                
590 Guilherme Cardoso, Isabel de Luna, “Últimos dados sobre a romanização no concelho de Torres 
Vedras”, Actas do Congresso A Presença romana na Região Oeste, Câmara Municipal do Bombarral,p. 

77; 
591 Guilherme Cardoso, Isabel de Luna, op. Cit., pp. 76-77; 
592 Referência a dois capitéis e “….sendo um deles um magnífico capitel coríntio…”, Guilherme Cardoso, 

op. Cit. p. 76; No Museu de Torres Vedras encontra-se um capitel (OLS005) que, será, provavelmente, 

este capitel a que Guilherme Cardoso se refere. E o segundo capitel? 
593 Guilherme Cardoso, idem, refere que “do Penedo vieram mais de quatro dezenas de moedas, quase 

todas de bronze, cunhadas entre os séculos I e IV e recolhidas ao longo de vários anos…”. 
594 Importa-nos confirmar o material do capitel OLS004. Será também de calcário local como o OLS005? 
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 A peça (Figura84) foi talhada em calcário de lioz, explorado em pedreiras locais 

como a do  Figueiredo, junto à Aldeia do Penedo. 
595

 A pequena imposta deu entrada no 

espólio do Museu nos anos anteriores a 1989, tendo sido doada por Filipe de Vilhena a 

22 de Abril de 1946. Até hoje sempre esteve nas reservas ou no gabinete do director do 

antigo Museu que funcionava no Edifico da Misericórdia. D. Fernando de Almeida em 

1966/1967 teve oportunidade de estudar esta peça e de indicar que era proveniente da 

Quinta do Calvel, Freguesia de Santa Maria, Torres Vedras. 
596

 

A imposta apresenta trifólio em ambos os lados mais estreitos e uma sucessão de 

três molduras nos lados mais compridos (Figura 86). O trifólio assenta sobre um 

arquinho ou tímpano e as suas três folhas, ao estender-se, coincidem com o centro da 

face do capitel e com as suas arestas. O folíolo central deste motivo contém uma folha 

no seu interior de formato lanceolado.  

Integra-se esta peça na terceira tipologia definida por Licínia Wrench
597

para as 

impostas, num subgrupo de pequenas peças que a autora designa por miniaturas. 

Paralelos para estas impostas, em território actualmente português, encontram-se no 

grupo egitaniense, eborense e pacense. Um exemplar da Egitania apresentado por 

Wrench mostra uma fortíssima parecença com esta peça de Torres Vedras. Trata-se de 

uma imposta 
598

(Comprimento = 37cm; Largura = 24 cm e Espessura = 3cm) em 

mármore, muito estreita com a superfície de assentamento diminuta, decorada com o 

motivo trifoliado nas faces mais estreitas e as faces maiores ornamentadas com 

molduras e finos listéis. 

Interessante é verificar a subtil inclinação das faces destas peças e o contraste 

entre o exíguo leito de assentamento em capitel de colunelo de formato 

troncoprismático integrado e a amplitude alargada do leito de espera em conjunto com 

uma diminuta espessura. Licinia Wrench refere-se à provável utilização destas impostas 

coroando colunelos e servindo de estruturas de suporte a luminaria, necessários no 

                                                
595 Perto do lugar do Figueiredo existem pedreiras de calcário rosado com velaturas vermelhas utilizadas 

para trabalhar as lápides existentes no Museu Municipal de Torres Vedras e outras peças como por 
exemplo este capitel. Guilherme Cardoso, Isabel de Luna, “ Últimos dados sobre a romanização no 

Concelho de Torres Vedras,”Actas do Congresso A Presença Romana na Região Oeste, p. 77;  
596 D. Fernando de Almeida, “ Mais pedras visigóticas d Lisboa e do grupo lusitânico”, Arquivo de Beja, 

vol. XXIII-XXXII, vol. XXIII-XXIV, ano de 1966-1967, pp. 224-240;D. Fernando de Almeida designa 

esta peça como “ábaco” muito semelhante a um de Idanha-a-Velha (Arte Visigótica em Portugal, fig. 

167). No entanto, considera que …”é menos rude, a palmeta foi trabalhada mais correctamente e é mais 

elegante.” (p. 227). 
597 Licínia Wrench, Escultura Arquitectónica na Antiguidade Tardia, 2008, vol. I, p85; 
598 Licínia Wrench, op. Cit. vol. II(parte 1), 2008, pp.213-217; 
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culto. A peça da Egitania conduz mais directamente a essa consideração porque possui 

um pequeno orifício, num dos lados, para colocação de um grampo de metal ou cavilha 

de madeira para adossamento. Esta situação não se verifica na peça de Torres Vedras, 

continuando a ter validade esta hipótese bem como a de se tratar de um mainel para vão 

de janela. A pequena imposta de Torres Vedras integra-se e testemunha um ambiente 

litúrgico no contexto visigótico da Antiguidade Tardia. 
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     Cap. IV. 4 Capitéis do Grupo Episcopal Egitaniense 

 

Capital de ciuitas romana, dioecesis sueva e visigoda, a Egitania é uma 

referência para a História e História da Arte da Antiguidade Clássica e Tardia, no 

território que hoje é Portugal. A sua localização geográfica privilegiada, na encruzilhada 

de caminhos entre Bracara, Emerita, e Olisipo, testemunha um tempo de dinamização 

da província romana da Lusitânia, em que a Ciuitas Igaeditanorum era um dos 

vértices de ligação da capital provincial, ao norte peninsular, à Gallaecia, e também ao 

sul, à Baetica. A incorporação no reino suevo, no qual traçava o seu limite fronteiriço 

meridional, e a elevação à dignidade episcopal, integraram-na na órbita de Bracara. A 

continuidade como dioecesis, no período de hegemonia visigótica, devolveu-lhe a 

ligação umbilical a Emerita e, a breve trecho, estendeu-a a Toledo, nova capital deste 

reino. 

Tendo em conta a preeminência da capital da Ciuitas Igaeditanorum/Egitania, 

na Antiguidade, seria natural encontrar mais capitéis na sua herdeira, Idanha-a-Velha.
599

 

A aldeia está construída em pedra romana e peças da escultura arquitectónica, bem 

como, monumentos epigráficos contam-se um pouco por toda a parte, reaproveitados 

nos muros, nos alçados das casas, à entrada das portas, servindo de bancos. Mais 

capitéis, a existir, encontrar-se-ão onde não se suspeita. Apesar de tudo, os capitéis que 

se apresentam neste capítulo são prova e reflexo de um lugar e tempo em que fizeram 

todo o sentido. As leituras que faremos, seguidamente, partirão deles. 

 

 

 

 

 

                                                
599 José Cristóvão, As muralhas romanas de Idanha-a-Velha, dissertação de Mestrado em Arqueologia, 

Coimbra, 2002, p. 60, refere a propósito da reforma das muralhas de Idanha-a-Velha durante o século V: 

“ Nesta camada foi achado, num tramo contíguo à poterna, um fragmento de um canto de ábaco de um 

capitel monumental, certamente coríntio, de mármore branco.” Contactámos com o Gabinete de 

Arqueologia de Idanha-a-Nova, no sentido de podermos estudar este fragmento. Até ao momento, não 

tivemos sucesso. 
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                 IV. 4.1. Dos capitéis ao sítio 

 

                        IV.4.2.1. Os capitéis da Ciuitas Igaeditanorum  

                                   IV.4.2.1.1. Os capitéis in situ da designada 

Catedral da Egitania 
 

 Capitéis toscanos- EGT012; 

 

Capitéis jónicos lisos de influência toscana- EGT013; 

 

Capitéis coríntios -EGT014 

A actual aldeia de Idanha-a-Velha foi, durante o domínio romano na Península, a 

capital de um território mais vasto, a Ciuitas Igaeditanorum (Figura 98). Esta incluía-

se no conuentus emeritensis, província da Lusitânia. A ligação à capital provincial é, 

administrativamente forte, tal como se demonstrará também em outros domínios, 

nomeadamente no epigráfico e no da decoração arquitectónica, domínios que são, 

sobretudo o segundo, parte integrante da reflexão em História da Arte. 

Uma prova da estreita ligação administrativa, entre Emerita Augusta e a capital 

da Ciuitas Igaeditanorum, é uma inscrição monumental de carácter comemorativo, em 

granito, encontrada em Idanha-a-Velha que testemunha a dádiva, por parte de “Quinto 

Tálio, filho de Sexto, da tribo Papíria, de Augusta Emerita”,
600

 de um relógio aos 

“Igeditanos”. A referência aos cônsules em exercício, aquando da oferta, conduz à 

datação da inscrição de 16 a. C., o que a torna numa das mais antigas, não só da ciuitas, 

como também da província da Lusitânia. A sua importância destaca-se pelo impacto que 

a oferta de um relógio pode ter na organização da vida colectiva, social e económica, de 

uma localidade como a da capital desta ciuitas que, decerto, já teria dado provas de uma 

cabal integração nos costumes romanos, como as autoridades provinciais desejavam 

manter.
601

 

Alguns exemplos muito significativos de capitéis da Ciuitas Igaeditanorum, 

encontram-se reaproveitados nas arcadas das naves, no interior da designada Catedral de 

Idanha-a-Velha (Figura 88). D. Fernando de Almeida foi o primeiro a assinalar o 

                                                
600 Ana Marques de Sà, Ciuitas Igaeditanorum: Os deuses e os homens, Idanha-a-Nova, 2007, nº 54, 

pp.181-182;  
601 Sobre o significado deste relógio, Ana Marque de Sá, idem; 
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desajuste entre fustes e capitéis,
602

 bem como a diferente dimensão dos arcos empregues 

no seu interior. A Catedral de Idanha-a-Velha possui três naves no seu maior eixo 

ortogonal de orientação e sete tramos. O tramo central é o maior e marca o segundo eixo 

ortogonal desse espaço, perpendicular ao primeiro. A nave lateral SE encontra-se 

truncada na sua metade sul, perdendo duas colunas. Ao todo, o interior da Catedral de 

Idanha-a-Velha possui: 

1. Seis colunas isentas com os respectivos capitéis;  

2. Duas colunas, capitéis e impostas adossados aos pilares do tramo central 

horizontal da nave NO;  

3. Duas colunas, capitéis e impostas adossadas aos muros da Capela de S. 

Bartolomeu de planta rectangular, na nave SE;  

4. Uma coluna e capitel do lado direito, adossado à parede da entrada da Capela 

de Nossa Senhora do Rosário, junto ao alçado SE.  

Neste conjunto de colunas isentas e adossadas, o interior da Catedral de Idanha-

a-Velha, possui onze capitéis distribuídos por três tipos distintos (Figura 101):  

1. Capitéis toscanos em número de quatro (um em coluna isenta e três 

adossados);  

2. Capitéis jónicos lisos de influência toscana, em número de cinco (todos 

isentos); 

3. Capitéis coríntios desprovidos de ornamentação, em número de dois 

(adossados).
603

 

 

Os capitéis jónicos lisos de influência toscana e capitéis toscanos partilham 

entre si a primazia dos capitéis no interior da Catedral, espalhando-se pelas naves. Os 

capitéis toscanos, situados nos dois lados da entrada da designada capela-mor de planta 

rectangular, possuem uma particularidade: os seus ábacos, autênticos plintos, lisos, 

                                                
602 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, pp. 170; a mesma informação no site da 

DGEMN sobre a “Chamada Catedral de Idanha-a-Velha; Paulo Almeida Fernandes, Antes e Depois da 

Arqueologia da Arquitectura: um novo ciclo na investigação da mesquita-catedral de Idanha-a-Velha, 

Artis, nº 5, 2006, p. 60, refere: “ Tal como em Lourosa também em Idanha houve um reaproveitamento 

sistemático e propositado de materiais romanos (silhares almofadados; silhares de talhe perfeito; colunas, 

bases e capitéis toscanos, aduelas, etc).  
603 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1062, p. 170-171 e Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, A Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, 1993, p. 44, referem quatro capitéis; 
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foram substituídos por frisos de mármore com palmetas trifólias, dispostas 

horizontalmente, estilizadas, apoiando-se sobre pequenos arquinhos, quase em 

apontamento. Estes frisos assentam como impostas sobre o toro do capitel, com função 

idêntica à do plinto. Estas impostas, também elas reutilizadas, pertencem a outro 

momento histórico, o contexto visigótico da Antiguidade Tardia.
604

 

 A analogia que a utilização dos capitéis toscanos no interior da Catedral de 

Idanha-a-Velha cria, de imediato, com o exemplo de S. Pedro de Lourosa, é pertinente. 

A reutilização de material de decoração arquitectónica de fábrica romana é um traço em 

comum entre as duas igrejas, ao qual Paulo Almeida Fernandes atribui um cariz 

classicizante.
605

 A reutilização deste tipo específico de capitel, o toscano, prender-se-á 

com o facto de, o território da Ciuitas Igaeditanorum estar englobado numa região de 

forte produção de capitéis toscanos, no período romano, bem como do tipo que se 

referirá seguidamente, o jónico de influência toscana, o que terá facilitado essa 

reutilização. Com efeito, os estudos de Lídia Fernandes sobre os Capitéis da Lusitânia 

Ocidental
606

apontam para uma linha de forte predominância dos capitéis toscanos, 

sobretudo em Ammaia, a sul, não distante da Ciuitas Igaeditanorum, bem como em 

Alter do Chão (Abelterium), Constância, Abrantes e, mais a norte, na ciuitas da 

Bobadela, onde irão ser reutilizados, posteriormente, na Igreja de S. Pedro de Lourosa. 

Com afinidades ao tipo toscano, o capitel jónico liso de influência toscana, 

encontra-se na secção norte das naves laterais NO e SO, ao qual Carlos Alberto Ferreira 

de Almeida, chamou jónico de balaústres. D. Fernando de Almeida assinalou-os, com 

alguma estranheza, no interior da Catedral igeditana e apresentou a fotografia de um 

destes capitéis, descontextualizado no seu livro Egitânia, História e Arqueologia 

(capitel EGT009 e Figura 97). Carlos Alberto Ferreira de Almeida atendeu a esta 

observação e identificou o tipo de capitel. Lídia Fernandes reconheceu-os igualmente no 

trabalho de D. Fernando de Almeida (ver Base de Dados). Este tipo de capitel, jónico 

liso de influência toscana, deve o nome a Lídia Fernandes que lhe traça uma área 

geográfica de implantação que não difere muito da dos capitéis toscanos. O seu centro 

de irradiação é Emérita, onde encontramos este tipo de capitel no teatro romano, 

nomeadamente no pórtico, e alguns exemplares avulsos, ostentando ornamentação e 

                                                
604 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol II (parte 1); 
605 Paulo Almeida Fernandes, op. Cit. p. 60; ver capítulo sobre S. Pedro de Lourosa.   
606 Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental , 4 volumes, Lisboa, 1997; 
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cobertura de estuque, bem como no peristilo da Casa del Anfiteatro, na capital da 

Lusitânia. 

O terceiro tipo de capitel que se encontra no interior da Catedral de Idanha-a-

Velha é o coríntio. Neste caso especial, dois capitéis coríntios, totalmente desprovidos 

de ornamentação, quase em estado puro, prontos a serem cobertos de estuque. O que 

identifica este tipo de capitel é o formato troncónico do cálato e os vértices muito 

pronunciados do ábaco. Estes dois capitéis estão situados nas colunas adossadas aos 

pilares, que sustentam o arco maior da nave lateral NO da Catedral, no directo eixo da 

capela-mor de planta quadrangular, no lado oposto, SE. Estes capitéis possuem uma 

capacidade de sustentação de arcaria manifestamente diminuta, em comparação com os 

capitéis toscanos, devido ao seu ábaco estreito e pendor essencialmente ornamental 

deste capitel, conferido pelo estuque. Por essa razão, se encontram sobrepostos por uma 

imposta, constituída por molduras de recorte clássico e adossados a pilares de suporte. 

Estes capitéis são idênticos aos capitéis coríntios do teatro romano de Olisipo, evidência 

também assinalada por Lídia Fernandes (ver Base de Dados EGT014) e cuja 

coincidência é bastante interessante. 

Os capitéis destas três tipologias romanas, que foram reutilizados no interior da 

Catedral de Idanha-a-Velha, testemunham a variedade e a riqueza construtiva da capital 

da Ciuitas Igaeditanourm que se deveria orgulhar dos seus edifícios públicos, laicos 

ou religiosos, de carácter cultual ou funerários, 
607

bem como, construções privadas. 

 A análise do riquíssimo espólio epigráfico da Ciuitas Igaeditanorum é um 

meio de entendimento da complexidade do tecido social que compunha esta cidade e o 

território envolvente. O trabalho de Ana Marques de Sá foi muito importante nesse 

aspecto. Revelou, por exemplo, a existência, na capital da Ciuitas Igaeditanorum, de 

grupos de elite, entre os quais se distinguiu C. Cantius Modestinus, sobre o qual se 

tem debruçado Vasco Mantas. 
608

 Esta personagem de ascendência social, artística, 

económica, religiosa e política, deixou o seu nome em cinco inscrições, duas em 

Bobadela e três na capital da Ciuitas Igaeditanorum. Destas três, duas são dedicadas a 

                                                
607 Ana Marques de Sá, Ciuitas Igaeditanorum,: os Deuses e os homens, 2007, pp. 193-194,refere a 

provável existência de numerosos monumentos funerários atestados pelos “114 blocos paralelepipédicos 

de granito com epitáfios inscritos, que terão sido, muito provavelmente, parte integrante de paredes 

tumulares de edifícios.”   
608 Sobre esta figura de construtor de templos, os trabalhos de Vasco Gil Mantas, referidos por Ana 

Marques da Costa e  
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Marte e a Vénus
609

e datáveis, com base em critérios paleográficos, dos inícios do século 

I.
610

 Esta personagem, de evidente prestígio económico, como salienta Vasco Mantas, 

deixa o seu nome ligado a monumentos, cuja construção empreendeu e que, por sua vez, 

foram instrumentos de consolidação da ordem romana e do prestígio imperial, tanto na 

ciuitas da Bobadela, como na Ciuitas Igaeditanorum, atestando a relação estreita entre 

ambas. Pelas dimensões das molduras das epígrafes, onde o nome de C. Cantius 

Modestinus surge, os templos a que pertenceriam não deveriam ser de porte 

monumental e seriam semelhantes.
611

 

Esta revelação de uma personagem individualizada e responsável pela 

construção de templos, entre as ciuitas da Bobadela e Ciuitas Igaeditanorum, não 

pode deixar de ser sugestiva de uma hipótese de afinidade entre as duas ciuitates, 

nomeadamente com a utilização de tipos idênticos de capitéis. São estes, os capitéis 

toscanos e jónicos lisos de influência toscana que se encontram no espaço das duas 

ciuitates e que podem indiciar que, num determinado momento, terão resultado de um 

planeamento construtivo comum e da mesma autoria.  

 

                       IV. 4.2.1.2. Os capitéis do contexto romano da Antiguidade Tardia da 

Ciuitas Igaeditanorum  

 

 Capitéis de folhas lisas e nervuradas, coríntios- EGT008 e EGT010 e 

EGT011; 

 Capitel misto, coríntio, jónico e toscano- EGT001 

 

A capital da Ciuitas Igaeditanorum possui um capitel de folhas lisas, coríntio, 

que tivemos oportunidade de ver exposto no Turismo de Idanha-a-Velha e que se 

encontra presentemente no Centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova. Este capitel 

(EGT008) foi igualmente apresentado por D. Fernando de Almeida. Possui folha 

inferior e média, de folhas de acanto reviradas, ilustrando o seu perfil ovalado. 

Apresenta o que resta de um florão de dimensões equivalentes às do ábaco e é uma 

roseta com pétalas e botão central saliente. Este capitel possuiria volutas, que se 

                                                
609 Ana Marques de Sá, op. Cit. p. 175; o seu nome surge também numa inscrição inserida no alçado SE 

da Catedral de Idanha-a-Velha, nº 77, p.71-72, dedicado a seu pai, o que leva Vasco Mantas a concluir 

que Modestinus poderia estar radicado na capital da ciuitas igaeditanorum; Vasco Gil Mantas, C. 

Cantius Modestinus e seus templos, As Religiões da Lusitânia, Catálogo da Exposição do MNA, 2002, 

pp. 231-234; 
610 Vasco Gil Mantas, op. Cit. p. 232; 
611 Vasco Gil Mantas, op. Cit, p. 232-233; 
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danificaram ou foram cortadas e que deveriam ser de dimensão considerável, muito 

aproximadas às dos dois capitéis de S. Pedro da Capinha. Notam-se os seus vestígios na 

ligação entre o topo da folha angular ou folha voluta e a ponta do ábaco, deixando, no 

intervalo, com o cálato, uma concavidade que não chega a ser espaço vazio. 

Este capitel sugere uma semelhança tipológica, embora não total, com outros 

dois capitéis encontrados na Igreja de S. Pedro da Capinha e que se encontram em 

exposição no Museu Arqueológico Municipal José Monteiro, no Fundão. São capitéis 

de folhas nervuradas, coríntios. Têm folha inferior e média, mas um total menor de 

folhas do que o capitel anterior. As folhas são de acanto, com lóbulos bem demarcados 

e com zona interlobular circular incisa, a trépano. Uma característica identificadora 

deste capitel são as suas volutas, de grandes dimensões que partem do eixo vertical do 

capitel, dirigem-se para o exterior do cálato e enrolam-se de fora para dentro, em 

oposição ao ortodoxo enrolamento de espiral coríntia, de dentro para fora. O florão é 

igualmente de grandes dimensões, ultrapassando a altura do ábaco, com flor de seis 

pétalas e pequeno intervalo entre estas, marcado a trépano. Este florão é muito idêntico 

ao do capitel EGT008 da Egitania. Os dois capitéis de S. Pedro da Capinha são 

originais, sobretudo pelas características das volutas e foram encontrados na Igreja rural 

de S. Pedro, na Capinha, em território que, no período romano, pertencia à Ciuitas 

Igaeditanorum. A Capinha ocupava o cruzamento de duas importantes vias, a de 

Emérita – Bracara e a que vinha de Salamanca em relação ao Tejo.
612

 Neste local tem 

sido encontrado vário material romano e tardo-romano, nomeadamente, quatro 

inscrições, três funerárias e uma votiva, dedicada a Bandi Arbariaicos, e “dois capitéis 

coríntios tardo-romanos que poderão ter pertencido aos colunelos de um templete.”
613

A 

Igreja de S. Pedro, que se encontra desactivada, é um edifício com orientação 

Este/Oeste, planta rectangular, com dois nichos, um na parede sul e outro na parede 

norte. É notória a presença de material reutilizado, vários silhares, um silhar almofadado 

e fustes. Maria Constança Santos refere que a Igreja de S. Pedro da Capinha deve 

inserir-se numa construção datada dos séculos IX-XI, sem excluir a hipótese de ter 

existido uma construção anterior, atestada pela presença de materiais cerâmicos tardo-

antigos.
614

  

                                                
612 Maria Constança Santos, Arqueologia e Território Tardo-Antigo e Medieval entre Peroviseu e Três 

povos, Dissertação de Mestrado, Coimbra, 2005, p. 64;  
613 Maria Constança Santos, op. Cit. p. 66; 
614 Maria Constança Santos, op. Cit. p. 63; 
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No conjunto, os três capitéis registam duas variantes tipológicas, folhas lisas e 

nervuradas de tipo coríntio, integráveis no contexto romano (séculos III/IV) da 

Antiguidade Tardia. Assemelham-se, em termos estruturais, ao nível de um cálato 

individualizado, ábaco distinto e emoldurado com florão saliente. Os capitéis de folhas 

ornamentadas da Capinha denotam trabalho a trépano e cuidado na definição dos 

lóbulos. As grandes volutas com espiral que se enrola em sentido inverso ao usual, 

ilustram regionalismo e particularismo ornamentais. É possível que o exemplar de 

folhas lisas também dispusesse de volutas de grandes dimensões, como a sua 

observação faz pensar. 

O capitel EGT001 apresenta características formais e ornamentais mistas, de tipo 

coríntio, toscano e jónico liso de influência toscana, estes últimos dois tipos bem 

evidenciados nesta área geográfica. Este capitel, como outras peças, foi levado para o 

actual Museu Nacional de Arqueologia, onde se encontra, tal como foi descrito pelo 

próprio D. Fernando de Almeida . O capitel é muito original e desconhece-se outro que 

se lhe assemelhe. As características coríntias são visíveis no caláto troncónico e, 

sobretudo nas folhas que, neste caso, são de hera. Estas folhas dispõem-se de uma forma 

aparentemente livre, coadjuvada pelo paralelismo das faces, duas a duas. A parte 

superior do cálato, com os dois discos circulares concêntricos colocados sob os ângulos 

do ábaco, recorda as espirais das volutas, como surgem nos exemplares jónicos, lisos de 

influência toscana. Para contrabalançar a face assim disposta, surge uma outra em que 

um dos círculos concêntricos se arruma no eixo vertical do capitel como um florão 

coríntio. Finalmente, o ábaco é claramente um plinto, típico dos capitéis dóricos e 

toscanos.  

Este capitel transborda em simbolismo, através da utilização de composição das 

folhas de hera. A hera é um símbolo utilizado por Dionisos, detentora de um forte poder 

vivificante. A hera perdura, garante a eternidade. A sua presença no mosaico romano é 

muito intensa, associada ao vaso de onde emerge uma energia vital. A hera, como 

símbolo, reúne as melhores condições para a sua continuidade com o Cristianismo, ele 

próprio garantindo o poder e a vitória sobre a morte. É neste sentido que a hera se 

encontra, por exemplo, nas lápides paleocristãs de Mértola. A decoração arquitectónica 

da Antiguidade Tardia, recorre igualmente à folha de hera, quer de uma forma isolada, 

conseguindo um interessante efeito estético com o seu formato cordiforme, quer em 

conjunto, enredando-se numa haste sinusoidal, tirando partido do seu movimento, como 
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peças de Mértola também ilustram. Os capitéis incluem-na, como se verifica neste caso 

particular, em que substitui totalmente a folha de acanto. A colocação sobreposta das 

folhas de hera, como os dois níveis dos acantos coríntios, alternando a sua posição 

direita e inversa, tira partido do formato cordiforme ou lanceolado que estas adquirem e 

rentabiliza ao máximo a sua disposição nas faces troncónicas do capitel. As faces do 

capitel estão revestidas a folhas de hera que se estendem também aos seus vértices junto 

ao ábaco, quando os círculos são motivo axial; ocupam o lugar do florão quando os 

discos são espirais. 

O capitel EGT001 conjuga uma estrutura formal comum aos capitéis toscanos e 

jónicos lisos de influência toscana, produzidos na capital da Ciuitas Igaeditanorum, 

com uma ornamentação versátil que tira partido da folha de hera, dos dois 

círculos/discos concêntricos e da inovadora articulação das faces do capitel duas a duas, 

de modo a obter um impacto simbólico. A esta organização compositiva, que diferencia 

a ornamentação do capitel consoante as faces, atribuímos o nome de paralelismo 2/2, 

que se encontrará em outros exemplos de capitéis da Antiguidade Tardia.  

O capitel EGT001 reflecte um momento, na Antiguidade, de transição de 

formas, ornamentos e composição. Oferece-nos um exemplo em que a opacidade
615

 dos 

signos se sobrepõe a uma leitura clara dos significados das folhas de hera e dos círculos. 

A ausência de conhecimentos adicionais sobre este capitel impossibilita a sua 

compreensão total, de uma forma segura. Desconhecemos se subjaz à folha de hera 

algum sentido ou intenção cristãos ou se os dois círculos ou discos concêntricos, 

encerram em si uma outra ideia, para além daquela, imediata, que oferecem quando 

interpretam, em duas faces, o lugar das espirais de volutas jónicas e, em outras duas, a 

do florão axial coríntio. Sentimos que este capitel constitui como que, um estádio de 

desenvolvimento mais avançado do que o capitel jónico liso de influência toscana, num 

gosto evidente e criativo pela mistura de elementos formais e ornamentais. Por estas 

razões, inserimos o capitel EGT001 no contexto romano da Antiguidade Tardia, século 

IV.         

                       

 IV.4.2.2. Os capitéis da dioecesis da Egitania  

 

                                                
615615 Justino Maciel, A Arte da Antiguidade Tardia, História da Arte Portuguesa, vol. I, 1995, p. 112-

113; 
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Capitéis de folhas nervuradas, volutas em V- EGT003, EGT004, EGT005, 

EGT006 e EGT007 

 

Ao difícil século V, em toda a Península Ibérica, sucede-se um século VI em que 

a capital da romana circunscrição da Ciuitas Igaeditanorum se torna sede episcopal 

integrante do reino suevo. Com efeito, em 572, o II Concílio de Braga, convocado pelo 

rei suevo Miro e presidido por S. Martinho de Dume, conta já com Adoricus Egestanae 

ecclesiae episcopus.
616617

 A Egitania permaneceu como sede de bispado durante o 

curto tempo em que ainda se manteve autónomo o reino suevo, até 585, e continuou 

com a sua dignidade episcopal durante a hegemonia visigótica na Península. No 

entanto, mesmo após o desaparecimento do reino suevo, continuou sufragânea de 

Bracara, até meados do século VII, momento em que regressa à jurisdição de Emerita. 

O Parochiale Suevorum ou Divisio Teodomiri (ver Capítulo III) apresenta 

uma lista de paróquias da província eclesiástica de Bracara, capital do Reino Suevo. 

Esta fonte informa que a dioecesis da Egitania se separou da Conimbrigense, tal como 

a de Lamego se desmembrou da de Viseu. A dioecesis da Egitania terá sido criada no 

espaço de tempo entre os dois primeiros Concílios de Braga, ou seja, entre 561 e 572.
618

 

A Egitania possuía, para além da sua própria paróquia, outras duas, como se depreende 

do texto “Ad Egitaniense tota Egitania Mene Cipio et Francos.”
619

 Segundo D. 

Fernando de Almeida, Monecipio corresponderia a Monsanto, e Francos a local 

próximo de Castelo Branco.
620

(Figura 99). Tal significa que, como sede episcopal, a 

Egitania sueva alargou consideravelmente os seus limites territoriais, em relação aos 

que possuía enquanto capital da romana Ciuitas Igaeditanorum. Segundo Justino 

Maciel, os limites de Egitania estenderam-se a norte e a sul, incluindo respectivamente, 

os vizinhos Lanciensis Oppidani (Municipio ou Monecipio) e Tapori 

(Francos).
621

As Figuras  99 e 100 apresentam diferentes delimitações do grupo 

episcopal egitaniense que, em termos de dimensões, é bastante considerável (confrontar 

com Figura 4 das ciuitates). 

                                                
616 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 80; 
617 Sobre as delimitações, Justino Maciel, “Reflexões em torno da Egitânia da Antiguidade Tardia”, 

Estudos Arqueológicos de Oeiras, 2008, p. 367-368; 
618 Ana Maria C. M. Jorge, L’Episcopat de Lusitanie pendant l’Antiquité tardive (IIIe-VIIe siècles), IPA, 

2002, p. 122- 124; 
619 D. Fernando de Almeida, Egitânia História e Arqueologia, 1956, p. 55; 
620 D. Fernando de Almeida, op. Cit. p. 57; 
621 Justino Maciel, “Reflexões em torno da Egitania da Antiguidade Tardia”, Estudos Arqueológicos de 

Oeiras, 2008, pp. 366-368; 
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Estas alterações na Egitania dos contextos suévico e visigodo da Antiguidade 

Tardia, constituem promoções em termos de território e de hierarquia eclesiástica. 

Torna-se claro que a Egitania no século VI passa a ser sede episcopal, que não era até 

então, podendo já ser nessa altura, sede paroquial, como parece entender-se do texto 

latino, “tota Egitania”, referindo-se à paróquia egitaniense. Estes dois contextos, 

paroquial e diocesano, implicam a existência de baptistério e cemitério.
622

 A norte e a 

sul da actual Catedral de Idanha-a-Velha, foram encontrados dois baptistérios, 

tipologicamente distintos e que se poderão integrar em dois momentos distintos da 

Antiguidade Tardia.
623

 

Os capitéis de tipologia de folhas nervuradas, volutas em V com o característico 

talhe a bisel, dominam a produção destes dois contextos, suévico e visigótico. É difícil 

atribuir algumas destas peças a uma cronologia do século VI (excluímos o século V, em 

que as invasões perturbariam uma construção estável na Egitania) e outras a uma data 

entre o século VII e VIII, na medida em que elas constituem uma unidade, também em 

termos do material utilizado, o mármore, e se aplicam a um determinado tipo de espaço 

que é comum aos dois contextos. Estes capitéis conduzem-nos a um contexto 

construtivo totalmente distinto do encontrado, até ao momento, neste território. Os 

capitéis integram pequenas colunas monolíticas com base e fuste e reportam-se a 

espaços interiores e não a construções relativamente monumentais voltadas para o 

exterior. Estas peças coadunam-se com um espaço interior sagrado, reservando 

dependências, dividindo as luzes das janelas, servindo de pés de altar ou suportando 

uma cobertura de baptistério. Os capitéis deste conjunto integram-se nas decisões dos 

Concílios eclesiásticos nomeadamente do I Concílio de Braga de 561 e do IV Concílio 

de Toledo de 633, cujos cânones avançam num crescendo de interdições a certos 

                                                
622 Justino Maciel, op. Cit. p. 368; 
623 Justino Maciel, op. Cit. p. 366-367; José Cristóvão, Idanha-a-Velha, Guia para uma visita, 2002, pp. 

14-15; o autor refere que, no século IV ou inícios do século V, foi construído ou adaptado, no espaço da 

actual Catedral de Idanha-a-Velha, um edifício para culto, um “templo paleocristão” do qual restam 

“frustes vestígios” no topo norte da Sé. E acrescenta: “ Em recentes escavações arqueológicas (cujo 

relatório não foi ainda publicado), pode recuperar-se parte do baptistério com uma piscina rectangular, 
bem conservada, com pequenos degraus nas extremidades (…) Em meados do século VI, será construído 

um novo edifício de culto cristão nas proximidades daquele. A nova construção é, presumivelmente, 

contemporânea da elevação da cidade à dignidade episcopal, em data incerta, durante o domínio suevo. 

As escavações de D. Fernando de Almeida, puseram a descoberto (…) uma parcela importante do novo 

baptistério da igreja visigótica. (..) Durante o domínio muçulmano será construída a igreja que é a matriz 

arquitectónica do edifício que chegou até nós. O templo terá sido erguido pela comunidade local 

moçárabe nos finais do século IX, altura em que a diocese foi momentaneamente restaurada.”  

Dúvidas em relação a esta interpretação, Paulo Almeida Fernandes, “Antes e Depois da Arqueologia da 

Arquitectura…”2006, pp. 63; 
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espaços específicos no interior religioso. (ver Capítulo III). Estes capitéis, na sua 

maioria, resultam das escavações de D. Fernando de Almeida que, na Egitania, 

concentrou  os seus esforços no edifício por ele designado Catedral, em alusão à sua 

dignidade episcopal. O capitel EGT003 tem a indicação expressa de ter sido encontrado 

no interior desse edifício. Portanto, estas peças constituem o núcleo de referência ao 

contexto religioso da Egitania, no contexto suévico e visigótico da Antiguidade Tardia. 

As suas maiores similitudes vão para peças análogas produzidas em Emerita, Badajoz e 

em Toledo, influência preponderante, sobretudo da primeira que sempre encontrou o 

melhor eco na Egitania.
624

 

Destacamos, no entanto, uma peça em particular, pela evolução que denota em 

contexto suévico-visigótico, em decoração, tipo de peça, dimensões e local de inserção. 

Trata-se do capitel EGT004 que é uma adaptação de um modelo de capitel integrado em 

pilar ou pilastra. A peça foi cortada em altura e largura para se adaptar a um modelo 

mais pequeno. A face 1 desse capitel apresenta duas filas sobrepostas de folhas de 

acanto lisas, de pontas dobradas, como que coladas em “fita dobrada”, designação de D. 

Fernando de Almeida. As folhas de acanto, de tão voltadas que estão sobre si próprias, 

aparentam a estilização de pequenos arcos ultrapassados. Sobre as folhas, uma haste 

visível de uma voluta enrola-se em espiral nos ângulos do capitel. O motivo axial, 

apenas visível na sua metade, ilustra um elemento circular central, rodeado de moldura 

de perfil circular. Este tipo de capitel, perfeitamente integrável em contexto visigótico 

da Antiguidade Tardia, encontra paralelos na província da Lusitania, em Beja, Sines, 

Mérida e Toledo. No entanto, na Egitania não se encontrou outro exemplar com as 

características deste tipo de capitel rejeitado e readaptado.
625

 (ver a proposta de 

reconstituição desta peça junto às fotografias do capitel EGT004).   

Um outro caso semelhante a este foi apresentado por D. Fernando de Almeida. 

626
 O arqueólogo pensou ter encontrado, na capela da nave nascente, dois fragmentos de 

pilastrinhas prismáticas que tinham reaproveitado uma outra peça com ornatos. Licínia 

                                                
624 A tese de Javier Angel Domingos Magaña, Capiteles Tardorromanos y Altomedievales de Hispania 
(ss IV e VIII), 2006, apresenta uma série de capitéis muito semelhantes a estes, provenientes de Mérida: 

MER076 a MER094 e MER096; e ainda para a zona oeste da Península Ibérica: OESO06, 

OESO07,OESO08 e OESO09, OESO073, OES74, OES75 e OES24 e OES25 que são capitéis da 

Egitania. 
625 O que não deixa de ser um caso com interesse que pode dar azo a várias hipóteses explicativas. Tratar-

se-á de uma ampla remodelação que levou à reutilização destas peças por não se adequarem ao novo 

espaço, quer em termos de dimensões quer de opção ornamental? Por que razão não se encontram outras 

peças com estas características na Egitania? 
626 D. Fernando de Almeida, Arte visigótica em Portugal, 1961, pp. 248-249; 
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Wrench mostrou que essas duas peças são uma completa.
627

 Mas o reaproveitamento 

está claramente presente. D. Fernando de Almeida esclarece tratar-se de dois motivos 

visigóticos distintos, com técnicas e de época diferentes: “ E assim nos surge um mesmo 

mármore aproveitado diferentemente em épocas distintas, mas dentro do período 

visigótico.”
628

Licínia Wrench esclarece: “ O facto de esta pilastrinha reutilizar uma peça 

anterior e a existência de outras peças que, também reutilizadas, parece terem ficado por 

acabar, denotam a existência de canteiros que trabalhavam in situ (…) leva a colocar a 

hipótese de existir uma oficina local, em Egitania, que produzia peças, de acordo com 

as suas próprias interpretações, ainda que relacionadas aos modelos difundidos por 

Mérida”.
629

 

A evolução, dentro do mesmo contexto suévico-visigótico da Antiguidade 

Tardia, pode ficar a dever-se a várias razões, podendo ilustrar remodelações suscitadas 

pelas necessidades crescentes da liturgia, na repartição dos espaços religiosos que 

levaram à necessidade de produção de peças mais pequenas e de distinta decoração. 

Os capitéis apresentados para este contexto da Antiguidade Tardia conjugam-se 

com outras peças de decoração arquitectónica estudadas por Licínia Wrench,
630

 das 

quais destacamos as da lista seguinte pela articulação arquitectónica com os capitéis, 

delimitação de dependências no interior do espaço religioso e acções ligada à celebração 

do culto. Destacamos outras por terem sido encontradas na área ou em local específico 

da designada Catedral de Idanha-a-Velha: 

1. Fragmento de transenna ou de gelosia;
631

 

2. Três impostas em paralelepípedo regular e uma troncopiramidal;
632

 

3. Pilarzinho ou mainel;
633

dois pilarzinhos;
634

 

                                                
627 Licínia Wrench,, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II (parte 1), 2008, pp. 223-

227; 
628628 D. Fernando de Almeida, op. Cit. p. 249; 
629 Licínia Wrench, op. Cit. p. 224; 
630 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II (parte 1), 2008, pp. 189- 
251; 
631 Licínia Wrench, op. Cit. p. 189-191; Paulo Almeida Fernandes, “Antes e Depois da Arqueologia da 

Arquitectura: um novo ciclo na investigação da mesquita catedral de Idanha-a-Velha”, Artis, 2006, p. 56: 

refere o fragmento de gelosia encontrado no local por D. Fernando de Almeida sobre o qual Mário 

Barroca em estudo de 1990, evidenciou analogias com peças no mundo tardo-asturiano.  
632 Idem, pp. 208-210 e 211- 212; 213-217;218-220 
633 Idem, pp. 221- 222; 
634 Idem, pp. 223-227 e 228-229; Estes dois pilarzinhos foram encontrados partidos por D. Fernando de 

Almeida; Lícinia Wrench mostra como as quatro peças se conjugam em duas. 
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4. Pilastra com palma arborescente;
635

 

5. Friso com palmetas sobre os capitéis na entrada da capela rectangular da 

Catedral de Idanha-a-Velha;
636

 

6. Placa perfurada;
637

 

7. Segmento de aro de placa vazada;
638

 

8. Lauacrum ou escoadouro;
639

 

9. Mesa de altar.
640

 

 Destas peças, o fragmento de transenna ou de gelosia foi encontrado nas 

escavações da Catedral ou do adro em volta; um dos pilarzinhos, 
641

 no interior da 

chamada Catedral de Idanha-a-Velha e os outros dois, na “suposta abside” da Catedral, 

como refere D. Fernando de Almeida, 
642

juntamente com a mesa de altar. 

Este conjunto de peças ilustra a valorização arquitectónica de carácter litúrgico 

que existiu, neste contexto suévico e visigótico, na Egitania, com incidência na área da 

Catedral, embora não em exclusividade, pois algumas peças não têm a indicação 

concreta da proveniência, referindo-se genericamente à Egitania. É importante 

sublinhar as peças que procedem de um local específico no interior da designada 

Catedral, a pretensa abside, indicada por D. Fernando de Almeida, ou seja, a capela no 

alçado SE de planta rectangular: dois pilarzinhos, um deles a partir do reaproveitamento 

de outra peça e a mesa de altar. A estes dados, junta-se a reflexão de Paulo Almeida 

Fernandes que 
643

procura, no alargamento da investigação arqueológica à área 

envolvente ao edifício da Catedral, a explicação para esse edifício e a compreensão de 

estruturas sobrepostas que aí se encontram. Refere Paulo de Almeida Fernandes, a esse 

propósito, a mesa de altar, (especificando que possui uma cavidade para lypsanoteca) 

estudada por Licínia Wrench
644

 e encontrada por D. Fernando de Almeida, no mesmo 

                                                
635 Idem, pp. 230-236; 
636 Idem, pp. 237-239; 
637 Idem, pp. 240-241; 
638 Idem, pp. 242-243; 
639 Idem, pp. 244-245; 
640 Idem, pp. 246-249; 
641 Idem, op. Cit. referente à pág. 221-222; 
642 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 249; 
643 Paulo Almeida Fernandes, op. Cit. pp. 49-72; 
644 Licínia Wrench, op. Cit. p. 246-249; 
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espaço da abside no alçado nascente.
645

 Com efeito, este autor considera que um dos 

principais conjuntos de estruturas arqueológicas em torno da Catedral é o que se 

encontra junto da fachada Norte, onde Carlos Alberto Ferreira de Almeida viu os 

vestígios de um narthex. 
646

Acrescenta Paulo Almeida Fernandes que as estruturas a 

Norte prolongam o espaço tripartido das naves, criando três compartimentos em que, no 

centro, fica aquele que é mais amplo, ladeado por dois mais pequenos, a nascente e a 

poente. Passamos a citar: “ A nascente, ainda se conserva o pavimento original de opus 

Signinum, com um orifício no centro onde poderá ter estado uma mesa de altar, ou 

outro qualquer elemento desconhecido; do lado oposto, as escavações revelaram a 

existência de um segundo baptistério.”
647

Apesar das escavações feitas na área norte e 

nascente não estarem publicadas, é interessante assinalar estes factos
648

 relevantes e 

indicadores de que o espaço sagrado, o sanctuarium altaris da ecclesia de contexto 

suevico ou suévico-visigótico, se encontraria na área e orientação do alçado nascente, 

com eventual prolongamento para a parte setentrional do edifício que, até hoje, é 

designado Catedral de Idanha-a-Velha. É marcante que um dos pilarzinhos que aí foi 

encontrado resulte de um reaproveitamento de uma peça de maiores dimensões e de 

ornamentação distinta, o que corrobora a hipótese de se estar perante uma remodelação 

do espaço litúrgico, seccionando-o mais, provavelmente no seguimento dos cânones 

conciliares.  

 

IV.4.2. Reflectir sobre a Egitania 

 

Os capitéis conduzem a uma reflexão sobre a Egitania. Mais do que esboçar um 

Estado da Questão mais ou menos breve, impõe-se uma observação sobre todo o espaço 

da inicial Ciuitas Igaeditanorum, a sua localização geográfica, o rio Ponsul, o local 

elevado do templo do fórum, a Catedral, a muralha, verdadeiros marcos na paisagem 

(Figuras 103 e 104). A História da Egitania, englobada pela administração eclesiástica 

no reino suevo, emancipada do grupo episcopal conimbrigense e a sua sempre presente 

                                                
645 Paulo Almeida Fernandes afirma que esta peça foi encontrada na “secção setentrional da nave 

nascente” citando trabalho de D. Fernando de Almeida datado de 1986. Op. Cit. p. 66;   
646 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, A Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, 1993, 

p. 45; 
647 Paulo Almeida Fernandes, op. Cit. p. 63; 
648 Paulo Almeida Fernandes, op. Cit. p. 61 e 62; 
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ligação à esfera de Emerita, confere-lhe tópicos de originalidade que os capitéis 

revelam. Articularemos uma breve reflexão de acordo com alguns itens. 

 

i.  Ciuitas Igaeditanorum e Egitania  

A bibliografia sobre a História da Idanha-a-Velha é extensíssima, abrange todo o 

século XX e continua pelo século XXI. As questões que continuam polémicas não se 

prendem tanto com a Ciuitas Igaeditanorum de contexto romano e romano tardio, mas 

com a Egitania, dos contextos suévico e visigótico da Antiguidade Tardia.
649

 

Naturalmente, uma prolonga-se na outra, os capitéis da ciuitas sustentam a edificação 

que é designada Sé Catedral de Idanha-a-Velha. Tal não significa, no entanto, que o 

edifício que ali está hoje presente, seja o suévico ou visigótico que se procura e que D. 

Fernando de Almeida pensou ter encontrado, mas o edifício actual ocupa o lugar onde o 

anterior esteve.  

 

ii. As grandes questões da Egitania 

As grandes questões da Egitania resultam do escasso conhecimento do que 

seria, na prática, a vivência do grupo episcopal egitaniense e do meio rural envolvente, 

apesar de os textos de S. Marinho de Dume revelarem que muito havia ainda por fazer 

pela Correcção dos Rústicos. Na própria Egitania, desconhece-se a gestão espacial de 

duas prováveis sedes eclesiásticas, a paroquial e a diocesana, que terão coincidido no 

século VI
650

 e a integração dos dois baptistérios nas suas linhas estruturais. Os dois 

baptistérios encontrados em Idanha-a-Velha, localizam-se a Norte e a Sul da actual 

Catedral e manifestam que, a compreensão do que terá sido aquele espaço, na 

Antiguidade Tardia, passa pela sua análise. Com efeito, os baptistérios que hoje se 

podem ver atestam realidades temporais distintas, coincidindo na ocupação da mesma 

área. Este facto essencial resulta da longa ocupação do local, já atestada por D. 

Fernando de Almeida, a partir das inscrições dedicadas a Marte.  

A questão da arquitectura do edifício designado Catedral, os baptistérios e a rede 

de estruturas, que se estendem num raio de 360º grau à sua volta e por baixo deles, são 

                                                
649 O nome de Egitania surge, pela primeira vez, nas actas dos Concílios, nomeadamente II Concílio de 

Braga. Justino Maciel, “Reflexões em torno da Egitania.., “2008, pp. 367-368; 
650 Justino Maciel, op. Cit. Coloca a possibilidade de ter existido outra igreja em Idanha-a-Velha, p. 368; 
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factores que, em conjunto e em sucessão diacrónica, poderão fornecer uma explicação 

para o que está visível actualmente. Parece-nos, tal como Paulo Almeida 

Fernandes
651

propõe, necessária uma averiguação ao amplo contexto construtivo da 

Catedral, para se poder, finalmente, compreendê-la. A proximidade deste espaço com a 

muralha pode ser um indicador topográfico que sinalize uma relação análoga
652

à de 

Conimbriga e da basílica paleocristã.  

Que edifício é a Catedral de Idanha-a-Velha? Que funcionalidade…deteve? 

(religiosa, cristã, muçulmana, uma assimilação, ou civil, palatina)? Quando foi erguida? 

As questões (ou as interrogações) permanecem. O que poderemos referir a esse respeito 

resulta da análise que fizemos aos capitéis, tendo em conta as suas relações profundas 

com o contexto em que se inserem e a parte integrante que são da restante decoração 

arquitectónica. A quantidade de elementos de decoração arquitectónica e litúrgica, bem 

como de pequenos capitéis de colunelo integrado, que foram encontrados em Idanha-a-

Velha, alguns deles no interior da Catedral e, mais precisamente, na capela de planta 

quadrangular na nave sudeste, podem apontar para a localização e orientação daquela 

que teria sido a ecclesia suevico-visigótica, em articulação com o baptistério a sul, de 

planta cruciforme e cujas estruturas estarão sob a construção actual.
653

 

Podemos perguntar-nos se existe algo, no edifício actual, que reste de uma 

construção original da Antiguidade Tardia, contexto suevo e visigodo. O interior que 

hoje se vê, aparenta, a nosso ver, uma duplicidade/ambiguidade espacial quase 

centralizada. Podemos ler o edifício, em termos de planta, de duas formas: três naves e 

sete tramos ou sete naves e três tramos. Os pilares centrais do lado Noroeste, na versão 

das sete naves, têm colunas adossadas a pilares, com capitéis distintos dos restantes da 

construção, dois capitéis coríntios romanos. Estes pilares alinham-se na direcção da 

                                                
651 Paulo Almeida Fernandes considera fundamental deixar as quatro paredes do monumento egitaniense 

e alargar a análise ao espaço envolvente. Este autor propõe uma leitura diferente da funcionalidade do 

edifício, de cariz civil, palatino com base na aproximação entre “as arcarias das três naves de Idanha e as 

da nave única que é a sala nobre do palácio asturiano de Naranco”. Op. Cit. p. 66; 
652 José Cristóvão, As muralhas…,Tese de Mestrado; 
653 Justino Maciel escreve: “ Pensamos que a chamada Catdral da Idanha-a-Velha, posterior e sobreposta 
à primitiva basílica da época suevo-visigótica, guarda ainda algumas marcas da construção primitiva. 

Cremos, porém que a sua planta actual apresenta mais semelhanças com os modelos basilicais cristãos 

primitivos por uma questão de continuidade formal do que propriamente por referência à planta primitiva  

da basílica da época suevo-visigótica e já com marcas indeléveis de utilização islâmica e reformulações 

posteriores”; Justino Maciel considera que os baptistérios são o que de mais sólido resulta da arquitectura 

paleocristã da Antiguidade Tardia na Egitania, sendo o contexto visigótico um alargamento do 

antecedente, o suévico. As reformulações efectuadas na Catedral pressupõem construções 

progressivamente mais monumentais, reempregando-se esses elementos. “Reflexões em torno da Egitânia 

da Antiguidade Tardia”, Estudos Arqueológicos de Oeiras, 2008, pp. 371-372; 
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capela de planta rectangular, na nave sudeste. À entrada desta capela, dispõem-se as 

impostas de palmetas de contexto visigóticos da Antiguidade Tardia, reaproveitadas 

sobre capitéis toscanos romanos, fazendo lembrar as impostas de palmetas sustentando 

o arco triunfal de S. Gião da Nazaré. De alguma forma, este sinal de reaproveitamento 

cauteloso e premeditado, é uma indicação ou registo da memória do espaço mais 

sagrado daquele local. Não podemos dissociar estes elementos de reaproveitamento na 

marcação do que pode ter sido um espaço de valor sagrado original, aspecto ao qual se 

ligam os vestígios de decoração arquitectónica e litúrgica, também encontrados na área 

a Nascente. Um desses elementos, um pilarzinho talhado numa peça, ornamentada 

anteriormente, mas de contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia, pode indicar-

nos que o edifico paleocristão, dessa época, sofreu remodelações, como também já 

tivemos oportunidade de referir.  

Também na Egitania se aplicou a metodologia da Arqueologia da Arquitectura, 

levando Paulo Almeida Fernandes a considerar que estaria a iniciar-se o verdadeiro 

trabalho sobre a Egitania.
654

Das conclusões de uma primeira fase de trabalhos, resulta a 

contemporaneidade entre o aparelho de silhares, a abside rectangular e as duas séries de 

arcarias no interior, correspondente ao primeiro momento de edificação do 

monumento.
655

 A questão mantém-se, quando se deu esse primeiro momento de 

edificação? E que funcionalidade? Religiosa, cristã ou muçulmana? Parece-nos que, 

naquele espaço interno, se sentem todas estas influências e que a hipótese de ter sido 

mesquita, durante um determinado período de tempo, é certa, tal como um documento 

de 1505 escreve que “o templo foi mesquita dos Mouros”
656

  As grandes questões de 

Egitania mantêm-se por decifrar. Talvez por isso permanecem irresistivelmente 

tentadoras. 

 

 

                 Cap. IV. 5. Os capitéis do Grupo Episcopal Lamecense (LMC) 

                                  

                                                
654 Paulo Almeida Fernandes, op. Cit. p. 70: “ O trabalho (re) inicia-se agora.” 
655 Paulo Almeida Fernandes, op. Ct. P. 69-70;  
656 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 166: Torre do Tombo, Tomba das 

Comendas, nº 142, fólios 76 e 77; 
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              IV.5.1. A Igreja de S. Pedro de Balsemão e o espaço envolvente 
 

O Parochiale suevorum 
657

 noticia a existência da dioecesis de Lamego, que 

teria nascido da de Viseu, entre 561 e 572. Nesta última data, no ano de 572, o bispo de 

Lamego, Sardinário, está presente no II Concílio de Braga. A dioecesis de Lamego 

conta, segundo o Parochiale suevorum, com seis paróquias que, no entanto, não 

apresentam a distinção, in uicino e in pago.
658

 Lamego, parte integrante da província 

romana da Lusitania, embora no seu limite setentrional, conhece um destino duplo, tal 

como a dioecesis de Conímbriga e da Egitania: a pertença ao reino suevo, no séc. VI, e 

a dependência político-religiosa de Bracara. O seu percurso como dioecesis do reino 

visigótico continuará pelo século VII.  

No Grupo Episcopal Lamecense, integram-se os seis capitéis in situ da Igreja de 

S. Pedro, na localidade de Balsemão, próxima de Lamego, num planalto sobranceiro ao 

rio com o mesmo nome. Da lista de paróquias suevas, não parece fazer parte.
659

 Se a 

Igreja dedicada a S. Pedro, em Balsemão, datar a sua existência do contexto suévico ou 

visigótico da Antiguidade Tardia, poderia ter tido origem numa das muitas igrejas 

privadas que iam crescendo significativamente em número, a partir do século VI, sobre 

as quais se encontram referências nos cânones dos Concílios I e II de Bracara, tentando 

regulamentá-las. Com o tempo, estas igrejas darão origem a paróquias.
660

  

 A zona geográfica onde se implanta a Igreja de S. Pedro de Balsemão conheceu 

a ocupação romana com prováveis uillae.
661

 Testemunhos dessa presença registam-se, 

com efeito, nas próprias paredes da Igreja de S. Pedro de Balsemão, como revelam duas 

lápides romanas funerárias embebidas junto à porta de entrada, em alguns capitéis, na 

reutilização de capitéis romanos como bases nas colunas das naves e, ainda, a presença, 

até à actualidade, de aras no interior da Igreja, tal como em S. Pedro de Lourosa, 

adaptadas a novos tempos e funções (Figura110).   

                                                
657 Ana Maria C. M. Jorge, L’Episcopat de Lusitanie pendant l’Antiquité tardive (IIIe-VIIe siècles), 2002, 

pp. 122-124; O Parochiale sueuorum conhecido também como Divisio Theodomiri ou ainda como 
Concílio de Lugo de 569. 
658 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p.81; 
659Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, vol .2, p. 

133; adianta como razão de não ser paróquia a proximidade a Lamego; Mário de Gouveia, Do Parochiale 

Sueuicum ao Prouinciale uisigiticum: ficheiro analítico, p.35; 
660 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, pp. 79-81; 
661 Referência no site do IGESPAR sobre S. Pedro de Balsemão; D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica 

em Portugal, 1962, p. 123; Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, vol 2. 1993, p. 

133; 
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                                  IV. 5.2. Impasses historiográficos 
 

A Igreja de S. Pedro de Balsemão, como S. Frutuoso de Montélios e S. Pedro de 

Lourosa, é um dos monumentos que conta com uma vasta bibliografia e com um vivo 

interesse por parte de vários investigadores, que sobre ela se debruçaram, desde o início 

do século XX, como Joaquim de Vasconcelos, Vergílio Correia, D. José Pessanha, D. 

Fernando de Almeida,
662

 considerando-a como um exemplo marcante da arquitectura 

visigótica em território nacional. A evolução da visão da Arqueologia, História e da 

História da Arte sobre o período romano tardio e sobre a Alta Idade Média, em território 

peninsular, e particularmente naquele que veio a ser Portugal, tem-se feito sentir de 

forma significativa, desde os anos oitenta do século passado, como é visível nos estudos 

dinamizados por Cláudio Torres, sobre a presença islâmica na Península Ibérica e sua 

influência artística, bem como as novas interpretações de Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, voltadas para a determinação do cunho moçárabe e asturiano nos mais antigos 

edifícios do actual território português. Estas linhas interpretativas deparam-se com as 

variantes histórico-estilísticas que cruzam a arquitectura e decoração arquitectónica 

desses espaços, tendo como consequência o abalar das classificações visigóticas aceites 

até ao momento. Por outro lado, a recente mudança de perspectiva sobre a Antiguidade 

Tardia, no âmbito da História da Arte, com os trabalhos de Justino Maciel, tem 

contribuído para alargar consideravelmente a óptica de abordagem da produção artística 

de uma época de sensível transição, entre o mundo clássico e o que se lhe seguiu na 

Península. A compreensão desse tempo como uma continuidade em relação à 

Antiguidade Clássica e a percepção da sua inovação, em termos de contexto espacial e 

temporal (contexto romano, suévico e visigodo), é um avanço muito importante que 

inova em termos de perspectivas de investigação. 

 É nesta óptica que teremos de analisar S. Pedro de Balsemão, tal como se 

procedeu nos casos de S. Gião da Nazaré e de Idanha-a-Velha, ou seja, desenvolver uma 

análise contextual dinâmica, tentando captar as várias influências que se entrecruzam e 

que se fazem sentir, mais do que procurar uma classificação estanque que poderá estar 

                                                
662 D. José Pessanha S. Pedro de Balsemão e S. Pedro de Lourosa, Arquitectura pré-românica em 

Portugal - subsídios para a História da Arte Portuguesa, 1927, p. 26, refere que S. Pedro de Balsemão é 

conhecido desde1881, altura em que lá foram Augusto Filipe Simões, Alfredo de Andrade e Joaquim de 

Vasconcelos que publica o primeiro estudo sobre a Igreja de S. Pedro de Balsemão na revista Arte em 

1908; 
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longe da complexa realidade ou aplicar-se-lhe apenas parcialmente.
663

 A Igreja de S. 

Pedro de Balsemão, tal como se encontra actualmente, revela a sua própria evolução 

histórica que se inscreve nos alçados, planta e decoração arquitectónica. É da sua 

observação e reflexão que se podem retirar algumas considerações. 

 

                                IV. 5.3. Uma Igreja envolta num Solar 

 

A Igreja de S. Pedro de Balsemão sofreu as suas principais obras e alterações em 

tempos anteriores ao século XX. A primeira intervenção deu-se na segunda metade do 

século XIV, levada a cabo pelo Bispo do Porto, D. Afonso Pires, nascido em Balsemão. 

Das obras que promoveu na Igreja, ficou referência em inscrição, em pedra calcária, na 

parede do arco triunfal do lado sul, que lhe atribui, inclusive, o mérito de ter construído 

a Igreja. O seu sarcófago repousa, até hoje, no interior da Igreja de S. Pedro de 

Balsemão. D. José Pessanha e D. Fernando de Almeida consideram que não foi este 

bispo a construir a Igreja, mas a introduzir-lhe modificações as quais, para o primeiro 

autor, terão sido de monta, mas não ao nível de uma alteração profunda na disposição 

interior “da velha basílica visigótica”.
664

 D. Fernando de Almeida vai mais longe, 

considerando que a data da morte do referido Bispo, presente na inscrição, não é a 

correcta e que ela se deveria à acção de um herdeiro do Bispo que a teria mandado 

gravar em calcário, pedra que teria de vir de fora da região, com o intuito de “perpetuar 

os benefícios recebidos pela capela”.
665

 Quanto às obras efectuadas por D. Afonso Pires, 

D. Fernando de Almeida considera que delas nada resta, podendo terem desaparecido 

com as reparações feitas posteriormente no século XVII. 

Uma outra inscrição, incluída na parede da Igreja, elucida sobre o segundo 

momento de alterações introduzidas na Igreja, datada do século XVII, ano de 1643, pelo 

Morgado Luís Pinto de Sousa Coutinho e sua mulher, D. Catarina de Carvalho. 

Segundo D. Fernando de Almeida, esta intervenção terá conservado o interior da Igreja 

mas alterado a sua aparência externa.  

                                                
663 Talvez a solução não se encontre tão rapidamente para polémicas entre interpretações visigóticas, 

moçárabes e asturianas, como desabafa Paulo Almeida Fernandes sobre S. Pedro de Balsemão: 

“Invariavelmente, não foi possível, até ao momento, estabelecer a cronologia exacta para este 

monumento. “Ecletismo. Classicismo. Regionalismo. Os caminhos da arte cristã no Ocidente peninsular 

entre Afonso III e al-Mansur,” Muçulmanos… , p.229; 
664 D. José Pessanha, S. Pedro de Balsemão e S. Pedro de Lourosa, Arquitectura pré-românica em 

Portugal - subsídios para a História da Arte Portuguesa, 1927, pp. 7-8; 
665 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, pp. 123-124; 
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No século XVIII, ter-se-ão dado as alterações mais profundas 
666

como a 

supressão da porta poente, até então, a principal, que seria dotada de um alpendre. 

Assiste-se, então, ao crescimento do Solar que envolve a Igreja de S. Pedro de 

Balsemão, transformando-a numa capela privativa.
667

 Ainda segundo D. Fernando de 

Almeida, o arco de entrada na abside teria sido alteado, também no século XVIII, para 

melhor usufruição do altar barroco colocado na abside. Decorrente dessa alteração, no 

século XVII ou XVIII, ter-se-ia colocado o arco abatido na parede sobre o arco triunfal 

(Figura 112).
668

 Este arqueólogo nota igualmente alterações nos arcos das naves, arcos 

de volta perfeita que, no entanto, afirma serem originalmente ultrapassados, como seria 

o arco triunfal de entrada na abside. 
669

D. José Pessanha atribui a alteração do traçado 

ultrapassado dos arcos a uma destas datas de reconstruções, inclinando-se para a do 

século XVII.
670

  

 

                              IV.5.4. Os capitéis in situ de S. Pedro de Balsemão ~ 

 

 Capitéis folhas nervuradas, coríntios LMC001 e LMC002; 

 

 Capitéis folhas nervuradas, hélices e volutas em V- LMC003, LMC004, 

LMC005 e LMC006. 

 

As alterações sofridas pela Igreja de S. Pedro de Balsemão nos séculos XVII e 

XVIII, de acordo com os autores referidos, são relevantes por duas razões: a primeira 

fez com que o edifício chegasse ao século XX, quando os olhos que o observam são 

mais científicos, em razoável estado de conservação, o que não tornou necessária uma 

intervenção de emergência como a que foi desencadeada em S. Gião da Nazaré. 
671

A 

desvantagem desta primeira ordem de razões é a de não ter dinamizado campanhas 

arqueológicas que, acompanhando as obras, contribuíssem para o esclarecimento de 

dúvidas construtivas; a segunda razão prende-se com as alterações introduzidas ao nível 

do arco triunfal e dos arcos das naves que podem ter conduzido a modificações nas 

                                                
666 D. José Pessanha, op. Cit. p. 6; 
667 D. Fernando de Almeida, op. Cit. p. 125. 
668 D. Fernando de Almeida, op. Cit., p. 128; 
669 Idem; D. Fernando de Almeida segue, nestas alterações a leitura de D. José Pessanha a esse respeito. 

Op. Cit. pp. 9-10 e 18-19; 
670 D. José Pessanha, op. Cit. p. 10; 
671 Paulo Almeida Fernandes, site da DGEMN; 
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colunas e, em consequência, na articulação dos capitéis e fustes, aspecto que interessa 

decisivamente a este trabalho.  

D. José Pessanha e D. Fernando de Almeida consideraram os capitéis da Igreja 

de S. Pedro de Balsemão, em geral, “imperfeitos” e de “talhe grosseiro”, desajustados 

dos fustes 
672

 mas deve-se-lhe o mérito de assinalar, num total de seis capitéis, dois tipos 

distintos: os dois da nave lateral norte e os quatro restantes. Segundo os dois autores 

referidos, esses dois capitéis, na nave lateral norte, teriam sido produzidos aquando da 

campanha profunda de obras do Morgado Luís Pinto de Sousa Coutinho em 1643; D. 

Fernando de Almeida acrescenta que seriam “cópias” mandadas fazer no século XVII. 

Os restantes quatro são considerados “dos princípios da Igreja”.
 673

 

Estas são as referências mais concretas sobre os capitéis da Igreja de S. Pedro de 

Balsemão, a que se juntam as interpretações de Carlos Alberto Ferreira de Almeida e a 

tese de Javier Magaña.
674

 As restantes menções aos capitéis de S. Pedro de Balsemão, 

são genéricas e classificam os capitéis como de tipo coríntio romano ou tardo romano 

reutilizado.
675

  

A Igreja de S. Pedro de Balsemão apresenta, com efeito, in situ, dois tipos 

diferentes de capitéis de folhas nervuradas, coríntios (ver Figura108, 109 e 113 ): 

 1º- Capitéis de folhas nervuradas, coríntios, LMC001 e LMC002, ocupam as 

colunas da nave lateral norte; 

2º- Capitéis de folhas nervuradas, hélices e volutas em V, de LMC003 a 

LMC006, localizam-se na nave lateral sul e em ambos os lados da entrada da abside. 

                                                
672 D. José Pessanha, op. Cit. p. 11; D. Fernando de Almeida, op. Cit. p. 126 e 127; 
673 D. Fernando de Almeida segue o pensamento de D. José Pessanha sobre os capitéis. No entanto, é ele 

quem fala de “cópia”, do século XVII, de onde se depreende que seriam cópias dos restantes capitéis da 

Igreja. Op. Cit. p. 126-127; 
674 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, vol .2, 
1993, p.135; Javeir Magaña, Javier Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de Hispania, 

2006, 2 volumes (ver nota seguinte). 
675 Por exemplo, Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, 1993, p. 168; 

Site do IGESPAR sobre S. Pedro de Balsemão; A tese recente, 2006, de Javier Magaña, Capiteles 

tardorromanos e altomedievales de Hispania, apresenta três exemplares da Igreja a partir de fotografias 

de D. Fernando de Almeida (ver as respectivas fichas da Base de Dados). Este autor apresenta três 

fotografias de dois tipos de capitéis dos quais não se apercebe. Classifica dois deles do séc. IV e um do 

século XI. Um desses capitéis que atribui ao século IV, é idêntico ao que data do século XI que, por sua 

vez, correspondem, na opinião de D. Fernando de Almeida a capitéis cópias do século XVII! 
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 O material empregue nos seis capitéis é o mesmo, o granito, distinguindo-se os 

dois tipos de capitéis quanto à utilização da tipologia, talhe, altura e adaptação ao fuste. 

Analisemos mais detalhadamente os dois grupos de capitéis: 

           LMC001 e LMC002 – São os dois capitéis de menores dimensões, num 

formato quase cúbico, aproximados, em altura, aos dois do arco triunfal. A adaptação do 

capitel ao fuste é conseguida através da aplicação de uma argamassa e os dois diâmetros 

parecem ajustar-se. 

Formalmente, os dois capitéis apresentam uma clara distinção entre ábaco, 

emoldurado, dotado de motivo axial de flor quadripétala e cálato. Em termos 

ornamentais, a roseta com quatro pétalas que ornamenta o ábaco encontra-se em 

exemplares coríntios de acanto asiático
676

e de acanto mole, bem como em outros tipos 

de capitel.
677

 O cálato apresenta as folhas da folha inferior, com duas pequenas folhas de 

acanto em face que não têm correspondência no coríntio normal. Com efeito, as duas 

folhas que normalmente se dispõem na folha inferior dos capitéis coríntios localizam-se 

na direcção das arestas do cálato. Ao todo, no coríntio normal, a folha inferior conta 

com oito folhas de acanto. Este capitel tem doze. A folha média apresenta oito folhas, 

num registo próximo do coríntio normal. Estes dois capitéis apresentam características 

ornamentais que os aproximam dos capitéis clássicos romanos nas pequenas presilhas 

que ligam as hélices e as volutas.
678

De um modo geral, a ornamentação do capitel 

aparenta ser excessiva para a sua apertada dimensão, cujo formato tende para o cúbico. 

Do cálato, sob as folhas, pouco resta, sem delimitação do lábio que costuma surgir 

geralmente em exemplares que apresentam o pormenor das presilhas.
679

Os caulículos 

são muito curtos e salientam-se no eixo do capitel, apoiando-se na folha central média. 

Não há cálice axial que, em exemplares coríntios normais, nasce da folha central média 

até à flor do ábaco. Nota-se um formato pouco comum das folhas, com folíolos 

demarcados, mas sem zonas interlobulares e um dobrar da folha de acanto sobre si 

própria como uma ponta enrolada volumosa e arredondada, pouco vulgar. 

                                                
676 Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, 1992, Iconografia, figura 16 2; 

Pensabene, Scavi di Ostia VII, I Capitelli, 1973, nº 332, da segunda metade do século II mas com cinco 

pétalas;  
677 Gutiérrez Behemerid, op. Cit, Iconografia, figura 16 1, finais do século III; Pensabene, op. Cit., nº 327 

do século IV, aparenta ter cinco pétalas. A roseta quadripétala surge com frequência nos exemplares 

corintizantes e também na espiral das volutas dos capitéis jónicos (exemplo Capitel Jónico de S. Miguel 

de Odrinhas, século III - Séc. IV, ver Grupo episcopal olisiponense); 
678 Pensabene, Scavi di Ostia VII, I Capitelli, 1973, nº 224 do século I; 
679 Por exemplo, o capitel CNB028; 
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LMC003 a LMC006- Estes capitéis ocupam a nave lateral sul e encimam as 

colunas da entrada da abside. Os dois um pouco mais altos encontram-se na nave, sendo 

notório que o leito de assentamento do capitel é mais reduzido que o leito de espera do 

fuste. Os restantes dois capitéis mais baixos, como os da nave Norte, estão na abside, 

ajustando-se ao fuste, mas não correspondendo totalmente às impostas (Figuras 114,115 

e 116).              

  O formato destes quatro capitéis apresenta um perfil mais acentuadamente 

troncónico do que o dos anteriores, sobretudo as peças LMC003 e LMC004, de maior 

altura e diâmetro mais reduzido. O ábaco é bastante mais estreito que o dos exemplares 

LMC001 e LMC002 e enquadra-se, pelas proporções, em relação à altura do capitel, 

680
nas normas vitruvianas. O seu motivo axial é estreito como o ábaco onde se situa mas 

as suas formas são já incertas. O espaço côncavo que se encontra entre as folhas médias 

angulares e as espirais das volutas, sob o vértice do ábaco, é uma característica que se 

encontra em capitéis romanos da ordem coríntia.
681

 

Em termos ornamentais, o cálato destes capitéis soma um número de folhas 

correcto em comparação com o modelo de capitel coríntio normal, oito folhas inferiores, 

duas em cada face e oito folhas médias, dispostas, uma em face e uma por aresta. O 

tratamento das folhas delimita os folíolos e marca a zona interlobular, a trépano.   

Estes quatro capitéis apresentam uma distinção entre o talhe da parte superior do 

capitel e o da parte inferior, respeitante ao cálato propriamente dito. Na parte superior 

predomina o traço esquemático dos caulículos, dos quais nascem as folhas que 

acompanham as hélices e volutas, adquirindo a disposição em V. A parte inferior das 

folhas cobrindo o cálato, apresenta lóbulos delineados em perfil redondo e trépano nas 

zonas interlobulares.  

 

 

 

 

                                                
680 Justino Maciel, Vitrúvio – Tratado de Arquitectura, IV, I, 11: “ A espessura do ábaco corresponderá à 

sétima parte da altura do capitel.” 
681 Exemplos neste trabalham CNB004; ver vários exemplos de capitéis coríntios em Gutiérrez 

Behemerid; de salientar, nº 558, século III, p. 121; 
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                             IV. 5.5. As bases das colunas da Igreja de S. Pedro de Balsemão 

 

As colunas que compõem as naves de S. Pedro de Balsemão apoiam-se em 

capitéis toscanos e uma delas, num capitel jónico liso de influência toscana, como, 

aliás, já Carlos Alberto Ferreira de Almeida chamara a atenção. 
682

Assim sendo e, de 

acordo com a Figuras, 117, 118 e 119, a coluna correspondente ao capitel LMC001 e a 

coluna respeitante ao capitel LMC004 estão sobre capitéis toscanos; a coluna e capitel 

LMC003 encontram-se sobre um capitel jónico liso de influência toscana. Este 

apresenta a particularidade de ter, a meio do comprimento do plinto, um corte de perfil 

rectangular, o que remete para uma utilização anterior deste capitel romano que não 

podemos inteiramente precisar.
683

Temos algumas dúvidas em relação à base da coluna 

LMC001, bem como em relação às bases das colunas da entrada da abside.
684

 

 

                     IV. 5.6. Os capitéis e as bases in situ no contexto da Igreja de S. Pedro 

de Balsemão – considerações 

Como já foi referido, as considerações que se poderão tecer sobre a Igreja de S. 

Pedro de Balsemão resultam do conhecimento histórico que se tem do edifício, do lugar 

que ocupa, da observação da sua planta, alçados, aspecto interior e exterior e, sobretudo, 

dos seus capitéis. 

O lugar de Balsemão acusa antiguidade de ocupação, pelo menos desde os 

tempos romanos. 
685

A continuidade da sua história, no que respeita aos contextos da 

Antiguidade Tardia e de épocas posteriores, está, de forma indirecta, expressa na Igreja 

de S. Pedro e, de alguma forma, nos seus capitéis. 

                                                
682 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, vol. 2, 

1993, p. 135: “ Há no actual templo de Balsemão, a sustentar as arcadas formeiras que formam as três 

naves, duas colunas em cada lado, que formam as três naves, duas colunas em cada lado, que utilizam, a 

servir de bases, três capitéis toscanos e um jónico de balaústres e capitéis coríntios, dois antigos e dois do 

século XVII”. D. Fernando de Almeida reparara nas bases toscanas e numa outra “de rolo, como as 

impostas”, op. Cit. p. 126; 
683 A Igreja de S. Pedro de Louros possui no seu interior capitéis romanos toscanos que, em alguns locais, 

como no tramo inicial junto à abside, ou no final, junto à porta principal, apresentam o plinto com um 

corte a meio. Pela senhora que nos abriu a Igreja para a visitar, soubemos da existência de portas nesses 
locais.  
684 A base da coluna LMC001 apresenta a moldura toreada do equino em meio círculo e em continuidade 

com a apófige que liga ao hipotraquélio, o que a distingue, dos outros dois capitéis toscanos a servir de 

base. Hipótese: uma base toscana colocada sobre plinto? Na visita efectuada a S. Pedro de Balsemão, em 

2005, não observámos atentamente as bases das colunas da entrada da abside e por essa razão não 

tecemos, sobre elas, comentários. Terá de ficar para uma nova visita. 
685 Caballero Zoreda e Fernando Arce Sainz, “Producción Decorativa y Estratigrafia”, Anejos de AEspa, 

2006, p.269, consideram que “a Igreja de S. Pedro e Balsemão é uma Igreja-templo “à 

romana”sobrelevada em alto embasamento com as suas escadas de acesso e os seus frontões…”. 
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  Compreender a Igreja de S. Pedro de Balsemão e os seus capitéis passa pela 

atenção à decoração arquitectónica que salpica o interior da Igreja, entre a qual se 

encontram as impostas de pulvino ou rolo sobre colunas, sustentando o arco triunfal da 

abside.
686

 Uma correcta apreciação dos capitéis do interior de S. Pedro de Balsemão tem 

de ter em conta a envolvência construtiva reveladora de reutilização de material vário. 

  A Igreja de S. Pedro de Balsemão apresenta, no seu interior, seis capitéis de 

dois tipos distintos. O segundo tipo, o mais significativo, é constituído pelos capitéis 

LMC003 a LMC006, folhas nervuradas coríntios de hélices e volutas em V. Estas peças 

apresentam uma forte semelhança com dois capitéis estudados por Gutiérrez 

Behemerid, reutilizados na fachada do Museu Arqueológico de Orense e datados do 

século IV.
687

 A semelhança destes quatro capitéis também com exemplares de S. Juan 

de Baños é muito forte e mostra que se enquadram na mesma tipologia.
688

 Javier 

Magaña apresenta oito capitéis coríntios em S. Juan de Baños
689

e, um destes, 

encimando a coluna norte da entrada da abside, em comum com Gutiérrez Behemerid 

(ver nota 26) que, devido ao seu talhe fino, eivado de naturalismo e tendência para a 

simplificação, foi datado dos finais do século III/ século IV.
690

 Os restantes, segundo 

Javier Magaña, seriam sete capitéis copiados deste, datados do final do século VI-VII. 

691
 Pode ainda notar-se uma aproximação com capitéis da abside de Santa Comba de 

Bande, nomeadamente, com o capitel ocidental do lado sul da entrada. 
692

 

                                                
686 A decoração arquitectónica da Igreja de S. Pedro de Balsemão foi estudada recentemente por Licínia 

Wrench, Decoração Arquitectónica da Antiguidade Tardia, volume II (parte 1), 2008, pp. 61-84; a autora 
aponta, para as peças que estuda, uma cronologia geral de contexto pós-visigótico de continuidade ou, 

para algumas peças, o visigótico tardio. Em termos de séculos refere o século VII/VIII ou IX/X;  
687 Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Peninsula Iberica, 1992, nºs 632 e 633, p. 128, datados 

do século IV; Pela fotografia apresentada pela autora, de um desses capitéis, não muito nítida, o motivo 

axial parece uma roseta com botão central, sendo impossível detectar o número de pétalas.   
688 Gutiérrez Behemerid, op. Cit. 1992, nº 634, p. 128, século IV e Javier Magaña, Capiteles 

Tardorromanos y altomedievales de Hispania, 2006, nº CEN055, p. 274, vol 1; Theodor Hauschild, 

Arquitectura em Portugal sob o domínio dos Visigodo, XXXIX Corso di Cultura sull’arte Ravennate e 

bizantina, p. 396 considera existir uma ligação entre S. Frutuoso de Montélios e San Juan de Baños 

apesar de, afirma, não existir contacto entre os dois edifícios, uma vez que, o segundo se insere no círculo 

artístico de Toledo.  
689 Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos y altomedievales de Hispania, 2006, vol.1, p. 274-275 e vol. 

2, nºs CEN055 a CEN062, pp. 482-485; 
690 Gutiérrez Behemerid, “Sobre la sistematización del capitel coríntio en la península ibérica”, Boletin 

del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia, 1982, p. 33; 
691 Javier Magaña, op. Cit. p. 275; 
692 Ver o capitel em Javier Magaña, op. Cit. nº NOE016, vol. 1, p. 316 e vol.2, p. 525; O autor considera 

este capitel de tipologia coríntia romana um pouco posterior ao século IV (p. texto 320); O arco 

ultrapassado de entrada na abside em Santa Comba de Bande é muito semelhante ao de S. Pedro de 

Balsemão; 
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Concluindo, estes capitéis das naves, menos ajustados aos fustes e os da abside, 

menos exactos com as impostas, podem, com efeito, tratar-se de capitéis do mesmo 

contexto romano da Antiguidade Tardia, reempregues na Igreja de S. Pedro de 

Balsemão. 
693

É interessante notar que as colunas das naves se apoiam em bases que são 

capitéis romanos pertencentes à ordem toscana e, uma delas, um exemplar de capitel 

jónico liso de influência toscana. Depreende-se, então, que estes capitéis romanos 

estavam disponíveis no momento da conjugação da coluna, mas foram preteridos, ao 

contrário do que sucedeu em S. Pedro de Lourosa e na chamada catedral de Idanha-a-

Velha. Nestes dois locais, este tipo de capitel desempenhou o seu devido papel, 

encimando colunas e não substituindo as bases. Este facto comprova a produção 

marcante de capitéis toscanos e jónicos lisos de influência toscana, numa vasta área 

geográfica, e a sua diferente reutilização na arquitectura com objectivos completamente 

distintos.  

Uma das questões fundamentais a considerar prende-se com o momento em que 

esta conjugação foi realizada, podendo tê-lo sido, teoricamente, em mais do que um 

momento. De facto, sabe-se que houve, pelos menos três momentos, em que se interveio 

no edifício, sem contar com o da edificação original
694

: no século XIV, no século XVII 

e no século XVIII.
695

 O facto de os arcos da abside e das naves terem sido mexidos em 

momento de obras, sobretudo as dos séculos XVII e XVIII, levanta a hipótese de os 

capitéis terem sido modificados, nesse momento, devido a vários factores, 

eventualmente a possíveis danos.
696

 Talvez seja este o fundamento da opinião veiculada 

por D. Fernando de Almeida e D. José Pessanha, seguidos por Carlos Alberto Ferreira 

                                                
693 Theodor Hauschild, op. cit. p. 397, refere-se ao conjunto dos capitéis como capitéis coríntios romanos 

utilizados e considera a utilização dos silhares assentes sem argamassa corresponde a um conjunto de 

monumentos do século VII. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, O 

românico, 2001, pp. 31-34, refere os blocos construtivos colocados ao alto, nos pés direitos, tal como S. 

Pedro de Lourosa; 
694 Desconhece-se este momento, fruto de várias interpretações. As informações mais antigas referentes a 

S. Pedro de Balsemão reportam-se ao século XIII com as inquirições de Afonso III, sendo paróquia de 

Lamego. D. Fernando de Almeida, op. Cit. p.124; 
695 Contemporaneamente, restaurou-se o arco da abside que passou de peraltado a ultrapassado (ver 

Figura112); 
696 A alteração no arco da abside passou pelo acrescento de duas aduelas laterais sobre as impostas de 

pulvino de modo a altear o arco, o que trouxe consequências ao nível da altura da parede sobre o mesmo; 

Quanto aos arcos das naves, se eram ultrapassados como dá a entender a curvatura nos arcos dos 

extremos e passaram a ser arcos de volta perfeita, tal significa que lhes foram retiradas aduelas, o que 

pode ter consequências nas colunas e nos capitéis, bem como no ajuste da altura da cobertura; segundo D. 

José Pessanha que se baseia em Joaquim de Vasconcelos, as coberturas da nave central e da abside 

apresentam tectos de caixotões de madeira pintada do século XVII ou XVIII, op. Cit. p. 14-15; 
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de Almeida,
 697

, segundo a qual, os capitéis LMC001 e LMC002 são cópias produzidas 

no século XVII, sendo os outros capitéis originais do edifício.  

Os dois capitéis LMC001 e LMC002, que se diferenciam dos restantes, não 

parecem ter resultado de uma tentativa de cópia dos capitéis em maioria na Igreja 

porque, se assim foi, tratou-se de uma experiência fracassada. Estes dois capitéis são 

cópia, um do outro, e a sua existência pode ter ficado a dever-se à necessidade de 

preencher duas colunas para as quais os restantes capitéis não teriam sido suficientes. A 

sua aplicação na Igreja de S. Pedro de Balsemão pode ter resultado do facto de serem 

dois capitéis disponíveis ou, então, de terem sido produzidos especificamente para aí 

serem colocados. Curiosamente, eles apresentam as pequenas tiras de ligação entre as 

hélices e as volutas, que o capitel já referido da abside de S. Juan de Baños também 

apresenta; pormenor que os outros quatro capitéis não possuem, tanto quanto se 

consegue observar. Estes capitéis parecem resultar de um compromisso entre uma 

intenção de criar um capitel coríntio normal, próximo de capitéis da Antiguidade 

Clássica, pelos seus detalhes ornamentais, e uma realidade produtiva que revela algum 

desnorte com o número de folhas, sua disposição no cálato e o seu talhe, não copiando, 

por exemplo, o tratamento a trépano dos restantes capitéis. Colocando-se a hipótese de 

existir este par de capitéis no momento original da construção do edifício, se, eram 

diferentes dos outros, por que motivo não foram colocados nas colunas da abside, 

marcando ainda de forma mais especial esse espaço? Por que razão foram remetidos 

para uma nave lateral? A justificação que pode estar subjacente a essa decisão, de 

colocar esses capitéis, que se ajustam aos fustes, na nave lateral norte, poderá ser 

resultante da mudança de orientação dada a esta Igreja nas obras do século XVII ou 

XVIII. A mudança de orientação refere-se à alteração das entradas e saídas da Igreja, na 

altura em que esta é envolvida pelo Solar. A porta Poente, a principal, com eventual 

alpendre ou nártex, foi eliminada e a porta principal passou a ser a porta Norte, dando 

para o exterior, e a porta sul para um pátio interno. É à entrada da porta Norte que se 

encontram incluídas na parede, as lápides romanas epigrafadas e uma inscrição do 

século XVII com a referência às obras dessa altura 
698

(ver Figura 106) fazendo todo o 

sentido a entrada na Igreja ter dois capitéis distintos dos restantes e menos desgastados 

pelo tempo. Os capitéis LMC001e LMC002 podem ter sido colocados nas duas colunas 

da nave Norte, no seguimento de obras e mudanças nos arcos nos séculos XVII ou 

                                                
697 Os três autores não esclarecem o fundamento deste parecer. 
698 Descrição de D. Fernando de Almeida, op. Cit. p. 122; 
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XVIII. Podem ter sido produzidos propositadamente nessa altura, como consideram D. 

José Pessanha e D. Fernando de Almeida ou sido reaproveitados. A cronologia exacta 

da produção destes dois capitéis não é possível sem outro tipo de análise 

complementar.
699

 Parece-nos que a produção desses dois capitéis se fez num momento 

em que se tentou uma recriação do modelo clássico, em grande parte esquecido, não se 

considerando os restantes capitéis da Igreja como exemplos suficientemente 

convincentes para modelo. 

Numa abordagem reflexiva, o que se nos afigura admissível é que, dos seis 

capitéis in situ de S. Pedro de Balsemão, quatro (LMC003 a LMC006) são modelos 

romanos da Antiguidade Tardia, reutilizados, não coincidentes, quanto ao momento 

produtivo com os dois LMC001 e LMC002 e talvez também não com o momento em 

que foram colocados na Igreja. As quatro colunas da abside e da nave sul aparentam ser 

a linha original do edifício, de planta basilical (com uma ou mais absides?),
700

 orientada 

E-O.  

Qual o momento da edificação original desta Igreja?  

Será um monumento visigótico do século VI ou VII ou uma reconstrução dos 

séculos IX/X com influência asturiana? Pensamos que o monumento actual apresenta a 

sua história e chega ao século XX reconstruído e alterado em circunstâncias distintas. 

Caballero Zoreda, numa interpretação niilista, considerou que nada se pode saber do 

suposto edifício visigodo, nem da sua evolução desde a sua “fundação no século VII até 

ao século XVI ou XVII, porque aquela, simplesmente não existiu”
701

. Desconhecemos 

também, na verdade, se é originalmente do contexto suevico ou visigótico da 

Antiguidade Tardia ou pós Antiguidade Tardia (séculos IX ou X). Em nosso entender, 

                                                
699 Nomeadamente, análises ao granito e procura de paralelos na área geográfica circundante. 
700 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, op. Cit,p. 32, considera que a parte mais antiga que se conserva 

desta igreja é a entrada na capela-mor, onde vê, nas paredes que partem dos lados da entrada da abside em 

direcção às naves, um arco-cruzeiro. Considera esse conjunto, a parte mais original e prova de construção 

moçárabe. É interessante a referência a um espaço delimitado pelas paredes que crescem das absides para 

as naves;: Paulo Almeida Fernandes considera que “…a única parcela original aparentemente preservada 

é a constituída pelas duas faces da parede do arco triunfal cuja melhor análise, de acordo com as 
metodologias da Arqueologia da Arquitectura, se impõe.” Esplendor ou Declínio? A arquitectura do 

século VII no território “português”,El siglo VII frente al siglo VII. Arquitectura- Visigodos y Omeyas, 4, 

Mérida, 2006,pp.249-250; 
701 Caballero Zoreda y Fernando Arce Sainz, op. Cit. p. 368 e 369. Os autores consideram que a Igreja de 

S. Pedro de Balsemão foi alvo de uma “visigotização” pela alteração do arco peraltado da abside para 

arco ultrapassado. E que a intervenção em S. Balsemão é o resultado de uma atitude erudito-arqueológica. 

Esta é uma questão sensível que se prende com a visão do objecto artístico nos diferentes momentos 

históricos e as marcas que estes deixam neles. O mais difícil é a tendência para ver num objecto, seja ele 

qual for, o que se quer ver, dificultando a compreensão objectiva da produção artística.  
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as colunas da nave sul e da abside, LMC003 a LMC006, revelam a linha compositiva 

mais próxima do original do edifício, reempregando capitéis romanos, o que num 

espaço de forte ocupação romana e, posteriormente, parte integrante da dioecesis de 

Lamecum, não o pode distanciar muito desses contextos. 
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       Cap. IV. 6. Os capitéis do grupo episcopal eborense (EBR) 

                      

Ebora, sede de dioecesis desde o contexto romano da Antiguidade Tardia, herda 

um espaço, destacado durante a Antiguidade Clássica, na parte setentrional do 

conuentus pacensis O grupo episcopal eborense conta com a vasta área das ciuitates de 

Salacia Vrbs Imperatoria e da própria Ebora (Figuras 121 e 122). A zona de 

influência da dioecesis eborense, durante a Antiguidade Tardia, é incerta, sobretudo na 

sua extensão a norte e a nordeste de Ebora. Consideraremos, a nordeste, o território das 

cuitates de Abelterium e de Ammaia como zonas de fronteira, sobretudo esta última, 

confinando com a periferia da dioecesis da Egitania (ver o capítulo referente aos 

capitéis do grupo episcopal egitaniense). 

Os capitéis conhecidos do grupo episcopal eborense provêm de dois espaços 

geograficamente distintos e complementares. Por um lado, a faixa atlântica, salientando-

se Salacia, Caetobriga e Tróia; por outro, a área central sediada em Ebora e, a 

nascente desta, os actuais concelhos de Estremoz, Vila Viçosa e Elvas. Trata-se, com 

efeito, de realidades diversas, caracterizadas pela concentração de população em zonas 

portuárias, no caso da faixa atlântica, envolvendo as unidades de produção que aí se 

situam na actividade de fabrico de produtos de exploração marítima, potenciada pelas 

excelentes condições de comunicação, conjugando o Oceano Atlântico e o rio Sado 

(Figuras 133 e 134). A área central, por seu turno, mais próxima de Ebora é marcada 

pela pujança das uillae como centros de produção agrícola, como a uilla de Santa 

Vitória do Ameixial e a uilla de Pardais. Nesta área, deve sublinhar-se a exploração das 

pedreiras de Estremoz e Vila Viçosa que atingiram um nível significativo de sistemática 

produção e exportação no Império Romano.   

Ebora e a sua área circundante encontram-se a meio caminho da capital da 

província romana da Lusitania, Augusta Emérita, cuja supremacia administrativa e 

eclesiástica sempre se fez sentir. As vias de comunicação secundárias entre Ebora e 

Salacia são fundamentais na aproximação da capital provincial ao Atlântico e, por sua 

vez, a Olisipo. Salacia detém uma posição estratégia excepcional no cruzamento do rio 

Sado com o Atlântico, assegurando também o contacto com Pax Iulia.  

A antiguidade da sede episcopal de Ebora, tal como da de Ossonoba, evidencia-

se pela presença do seu bispo, Quintianus, no primeiro Concílio cristão peninsular 
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realizado em Illiberis (Elvira), a sudeste da Baetica, entre 295 e 314 (ver Capítulo 

III).
702

 O facto de as capitais de conuentus da Lusitania, como Scallabis e Pax Iulia, 

não constituírem sedes de bispado, leva a supor a existência de motivos de ordem 

distinta das especificamente administrativas, para a constituição das sedes episcopais. 

As razões podem prender-se com a situação geográfica central de Ossonoba e Ebora, 

em eixos de comunicação fundamentais.
703

 A presença do bispo de Évora nos Concílios 

da Antiguidade Tardia tornou-se, entre 597 e 693, uma constante.
704

  

Um último aspecto deve ser mencionado na análise dos capitéis da Antiguidade 

Tardia no grupo episcopal eborense: pela cidade de Ebora poderá traçar-se uma linha 

fronteiriça setentrional da presença bizantina na Península Ibérica, entre 554 e 624, 

permanecendo, de forma mais duradoura, no litoral algarvio, com destaque para 

Ossonoba.
705

 Apesar do grau de incerteza destas considerações (ver capítulo III), o sul 

da Lusitania é muito permeável a influências meridionais, quer mediterrânicas, quer 

norte-africanas.   

                             

                      IV. 6.1. Os capitéis de Ebora Liberalitas Iulia 

Quando se fala em Ebora Liberalitas Iulia e em capitéis, pensa-se de imediato 

no tempo romano do forum desta cidade. (Figura 122). Este templo, períptero e 

hexastilo, constitui um exemplo singular no seu todo e, em particular, no que respeita 

aos seus capitéis coríntios, elaborados em duas peças, em mármore de Estremoz, dos 

quais catorze restam in situ. As bases 
706

são igualmente em mármore e os fustes em 

granito estriado e coberto de estuque. Estes capitéis foram estudados por Lídia 

Fernandes e datados dos inícios do século I. 
707

 

                                                
702 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, pp. 37-38;Ana Maria 

Jorge, L’Episcopat de Lusitanie pendant l’Antiquité tardive, Trabalhos de Arqueologia, 2002, pp. 99-102; 

Como escalrece Justino Maciel, a referência do bispo Quintianus é de Elbora. Esta cidade tem sido 

identificada com Talavera de la Reina de acordo com a ordem topográfica que aparece na Passio de Santa 

Leocádia. Justino Maciel considera que Elbora é Ebora (op. Cit. p. 37, nota 173); 
703 Ana Maria C. M. Jorge, L’Episcopat de Lusitanie pendant l’Antiquité Tardive (III-VIIe siècles), 2002, 
p. 100; 
704 Ana Maria C. M. Jorge, op. Cit. p. 167, Annexe I; 
705 Teresa Júdice Gamito, As muralhas de Faro e os vestígios bizantinos da ocupação da cidade e do seu 

sistema defensivo, Miscellanea em Homenagem ao Professor Bairrão Oleiro, 1996, p. 260; 
706 No Museu Arqueológico de Vila Viçosa existe uma base de coluna que, de acordo com informação 

cedida pela Directora do Museu, Dra. Maria de Jesus Monge, tem as mesmas medidas das do Templo de 

Évora e que por qualquer motivo não foi utilizada; tal demonstra que os componentes das colunas do 

templo de Évora terão sido produzidos perto das pedreiras e levadas depois para Évora.  
707 Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, pp.227-233; 



229 

 

Outros dois capitéis compósitos de pilastra, patentes no Museu de Évora, mas de 

proveniência desconhecida, foram estudados pela mesma autora
708

e datados dos finais 

do século II, inícios do século III, tal como um capitel em granito (provavelmente 

estucado) de grandes dimensões, tipo jónico que Lídia Fernandes datou da primeira 

metade do século I.
709

 

Ebora foi uma cidade muito importante na Antiguidade Clássica como se 

comprova pelo templo já referido e pelas peças expostas no Museu da Cidade que 

ilustram o programa decorativo do seu forum.
710

No entanto, supõe-se que os vestígios 

conhecidos ficarão bastante aquém do que seria a sua verdadeira grandeza, fruto das 

vicissitudes das cidades com continuidade urbanística.
711

  

  

                    IV.6.2.Os vestígios da Antiguidade Tardia em Ebora  

                               IV.6.2.1. Os capitéis de Beja em Évora 

 

Os vestígios de Ebora na Antiguidade Tardia, sede episcopal das mais antigas 

na Lusitania, juntamente com Ossonoba e Emérita Augusta, são escassos, incluindo 

os capitéis. Com efeito, já D. Fernando de Almeida, na Arte Visigótica em Portugal, 

apresentara dois capitéis que faziam parte do espólio do Museu de Évora, mas que 

provinham de Beja.
712

 São esses os capitéis, atribuíveis à Antiguidade Tardia, que se 

encontram actualmente no referido Museu, contando com mais um exemplar, 

semelhante a um dos restantes, que D. Fernando de Almeida não refere, provavelmente 

por não o ter conhecido. Ignora-se a proveniência desse terceiro capitel e, a comprovar-

se ser produzido em mármore de Trigaches, cresce a probabilidade de também se estar 

perante um exemplar oriundo de Beja. Desta situação pode concluir-se que, até ao 

                                                
708 Lídia Fernandes, op. Cit. vol. II, 1997, nºs 113-114, pp. 471-480; Imagens y Mensajes, Escultura 

Romana del Museu de Évora, 2005, nºs 4 e 5, p. 63; 
709 Lídia Fernandes, op. Cit. vol. II, pp. 178-184; 
710 Trinidad Nogales Basarrate; Luís Jorge Gonçalves, Imágense y Mensajes- Las esculturas del Museu de 
Évora como testimonio de Romanización, Imágenes y Mensajes- Escultura romana del Museu de Évora, 

pp. 34-36; peças patentes numa sala do Museu de Évora que abrirá brevemente. 
711 Panagiotis Sarantopoulos, “Los caminos de Liberalitas Iulia”, op. Cit. p. 23; 
712 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, nº 128, planche XV, p. 204 e nºs 161 e 

162, planche XX, p. 208; correspondem aos capitéis PCS007, PCS009 deste estudo; O terceiro capitel 

PCS008 deste estudo que se encontra no Museu de Évora, de proveniência desconhecida. Optámos por 

colocar este capitel no grupo episcopal pacense, sobretudo devido à questão do material, mármore de 

Trigaches. Não tivemos, no entanto, oportunidade de obter a opinião de um geólogo que comprovasse a 

informação dada pelo Museu de Évora.  
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momento, não existem capitéis da Antiguidade Tardia cuja origem se possa atribuir, 

com toda a certeza, a esta antiga capital de dioecesis da Lusitania. 

Os capitéis de Beja que se encontram em Évora, PCS007, PCS008 e PCS009, 

podem ter pertencido à colecção de Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas e terem vindo 

de Beja para Évora, quando o bispo dessa cidade se tornou arcebispo de Évora, a partir 

de 1802. Frei Manuel do Cenáculo foi um fiel representante do gosto iluminista pelo 

conhecimento, pelo coleccionismo e pela valorização dos vestígios arqueológicos como 

base objectiva do saber. Enquanto exerceu a sua acção como bispo de Beja foi sensível 

às inúmeras provas da antiguidade desta cidade, sobretudo do período romano e pós-

romano. Frei Manuel do Cenáculo criou um Museu em Beja, em 1791, que juntava uma 

vasta colecção de numismática, várias peças de escultura, lápides e exemplares de 

História Natural. Ao tornar-se arcebispo de Évora, tentou levar consigo a sua colecção e 

empenhou-se em criar uma Biblioteca Pública, aliada a um Museu. A transferência das 

peças da colecção bejense de Frei Manuel do Cenáculo sofreu várias vicissitudes, tendo 

parte das peças permanecido em Beja. A primeira invasão francesa trouxe a pilhagem a 

Évora e a colecção do arcebispo foi um alvo cobiçado. Após a sua morte, verificou-se 

que muitas das peças da sua Colecção se encontravam dispersas pelo Paço Episcopal de 

Évora, bem como pela residência de campo do arcebispo.
713

 (ver capítulo grupo 

episcopal pacense). 

 

           IV. 6.2.2. Ebora: contexto visigótico da Antiguidade Tardia: imposta com 

palmeta trifoliada, placa de transenna e pé de altar 

Um dos primeiros testemunhos do contexto visigótico (Século VII) da 

Antiguidade Tardia, encontrado em Évora é uma pequena imposta de mármore 

descoberta nas escavações de 1995, num silo situado a 10 metros a norte do templo 

romano de Évora.
714

 (Figura 123). Esta pequena peça assentaria sobre um colunelo, 

possivelmente integrando base, fuste e capitel, como se encontram vários exemplos 

muito semelhantes em Beja (ver grupo episcopal pacense), Idanha-a-Velha, Conímbriga 

e na capital da Lusitânia, Emerita Augusta, característicos do ambiente litúrgico de 

contexto visigótico da Antiguidade Tardia.  

                                                
713 Joaquim de Oliveira Caetano, “Los restos de la Humanidad- Cenáculo y la Arqueologia, Imagenes y 

Mensajes”- Escultura Romana del Museu de Évora, 2005, pp. 49-56; 
714 Theodor Hauschild, “Évora. Um cimácio da época visigótica encontrado junto ao templo romano”, 

Miscellanea em homenagem ao Professor Bairrão Oleiro, 1996, pp. 271-274; 
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O motivo ornamental da pequena imposta é o trifólio talhado a bisel ou, dito por 

outras palavras, uma palmeta trifoliada
715

. As faces maiores apresentam o trifólio 

moldado ao formato troncopiramidal da peça. As faces mais pequenas fazem pousar o 

trifólio num pequeno tímpano semicircular ou arco/arquinho, como se encontram 

exemplos semelhantes em peças de Idanha-a-Velha e de Conímbriga. Esta peça 

apresenta uma notória semelhança com uma imposta de Toledo, até nas medidas, 

extremamente aproximadas, embora com o trifólio sobre arquinho nas quatro faces.
716

 

No Museu de Évora, encontram-se outras duas peças recentes que desvendam 

um pouco mais do Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia. Trata-se de um 

fragmento de placa de transenna (Figura 124 e 125) e um pé de Altar (Figura 126), que 

foram encontrados no espaço do Museu de Évora durante as últimas obras. Como se 

constata pela Figura 122, o edifício do Museu está construído sobre parte do pavimento 

do forum da cidade. Este local elevado sobre a cidade foi fundamental na Antiguidade 

Clássica e a descoberta de duas peças indiscutivelmente ligadas a um ambiente 

litúrgico, tal como a pequena imposta, permitem concluir que este espaço permaneceu 

fundamental na Antiguidade Tardia como centro religioso.
717

 

As três peças, imposta, placa de transenna e pé de Altar, são um conjunto que, 

pela proximidade do local de achamento e pelo material empregue, podem ter feito parte 

do mesmo edifício. As peças fazem parte do interior de um recinto de culto cristão, 

como se comprova pelo pé de Altar, em primeiro lugar, bem como pela placa de 

transenna. As cancelas, desde o século IV,
718

 contexto romano da Antiguidade Tardia, 

vão correspondendo a necessidades crescentes de adequar zonas no interior das 

ecclesiae a grupos sociais, dando acesso aos locais sagrados a quem mais próximo 

estiver da hierarquia eclesiástica e interditando os leigos de se aproximarem dos pontos 

mais sensíveis dos mistérios divinos. As peças de Ebora correspondem a tipos muito 

expandidos em outros grupos episcopais com incidência no Pacense, Egitaniense e 

Conimbrigense, recebendo as influências de capitais como Emerita Augusta ou 

                                                
715 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. I, pp. 160-163;Tratamento 
desta peça, vol. II, parte 2, p. 315; 
716716 Rafael Barroso Cabrera e Jorge Morín de Pablos, Regia Sedes Toledana- el Toledo Visigodo através 

de su escultura monumental, Toledo, 2007, nº 387, p. 683. A peça encontra-se no Museu de los Concílos 

de Toledo y de la Cultura Visigoda. Desconhece-se a sua proveniência exacta. Medidas: altura 11 cm; 

comprimento 23 cm e largura 18cm. 
717 De acordo com informações prestadas pelo Dr. António Alegria que, simpaticamente nos recebeu no 

Museu de Évora, pode ter existido um templo no local onde foi construído o Paço Episcopal e onde se 

encontra o Museu de Évora. 
718 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. I, pp. 106-109; 
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Toledo. A descoberta de um fragmento de placa de transenna e do pé de altar confirma 

a utilidade e a ornamentação de peças de carácter litúrgico, utilizadas em contexto 

suévico e visigótico da Antiguidade Tardia. A sua presença é importante como 

testemunha do ambiente religioso de uma importante sede episcopal, em cujo território 

rural circundante, até ao momento, se tinham encontrado mais vestígios da Antiguidade 

Tardia do que propriamente no seu centro.
719

 

A este respeito não se pode deixar de referir a Passio de S. Manços, cujo nome 

permanece numa freguesia rural do concelho de Évora, a 14 km da cidade, e que poderá 

estar ligada à vida deste mártir. A antiguidade do local é atestada pelos grandes silhares 

reutilizados na parede exterior da abside da Igreja Paroquial de S. Manços, cujo aspecto 

foi totalmente remodelado nos séculos XVI/XVII. (Figuras 129 e 130). A Passio de S. 

Manços aparece relatada no Legendário de Madrid, datado do século X e aponta para 

uma situação ocorrida nos finais do século VI, princípios do século VII, numa uilla dos 

arredores ou na região de Ebora. O cristão S. Manços foi martirizado pelos 

proprietários da referida uilla, que eram judeus.
720

Posteriormente, com a passagem da 

uilla para mãos cristãs, o corpo de S. Manços foi encontrado e consagrado no altar de 

uma basílica. Portanto, o culto das relíquias deste santo deu origem a uma primeira 

edificação. Posteriormente, teve lugar a ampliação para duas basílicas e um baptistério 

datáveis da segunda metade do século VII. 

O grupo episcopal eborense constitui um núcleo importantíssimo na Antiguidade 

Tardia, como é patenteado por fontes literárias e por vestígios arqueológicos, notórios 

na sua vasta área de abrangência e na qual os capitéis têm uma importante palavra a 

dizer.   

 

                                                
719 Numa cidade com continuidade urbanística é mais difícil a procura e achado de vestígios. A 

reutilização é, muitas das vezes, e apesar de tudo, a salvação das peças. Caso do pé de altar encastoado no 

Castelo de Juromenha em que, o facto de ter ficado à vista, demonstra que apesar de ter perdido o seu 

carácter utilitário de cariz religioso, significava algo para quem lá o colocou, nem que fosse por prestígio. 

O Museu de Évora, ao retirar as peças e a dispô-las novamente em espaço remodelado, encontrou 
pormenores muito interessantes de reutilização como nos foi alertado pelo Dr. António Alegria. De um 

deles, daremos conta no volume da documentação mais pela sugestão do que poderá ter sido do que por 

aquilo que se consegue descortinar (Figuras 127 e 128) e em cujas formas vemos um capitel. A sala do 

Museu de Évora apresenta testemunhos da Antiguidade Tardia nos arredores de Évora: Placa votiva em 

mármore da Quinta do Arcediago, Évora ME1860; Fragmento de crísmon em mármore, Convento de 

Santo António, Redondo, ME 4113; Tampa do túmulo de Venância, século VI, Monte da Azinheira, 

Reguengos de Monsaraz; Estela funerária de Gaio Julio Próculo, Reguengos de Monsaraz. 
720 Justino Maciel, A arte da Antiguidade Tardia( séculos III-VIII, ano de 711), História da Arte 

Portuguesa, vol. I, 1995, pp. 136-138; 
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        IV.6.3. Os capitéis da área central do grupo episcopal eborense  

                    
                      IV.6.3.1. Dois capitéis na periferia: Folhas lisas, coríntio – 

EBR010;  

Folhas nervuradas, corintizante, outros motivos no cálato – EBR013 

 

Dos dois capitéis, EBR010 e EBR013, sabe-se, em concreto, que provêm do 

Alentejo. São dois capitéis totalmente distintos, no tratamento dado às folhas, na 

tipologia em que se inserem, que aponta para contextos distintos da Antiguidade Tardia. 

O capitel EBR010 tem forte probabilidade de vir da Herdade do Monte da Capela, onde 

se encontraram vestígios de uma uilla e a proveniência de uma estátua de Eros 

infantil.
721

 A tipologia do capitel EBR010, folhas lisas, coríntio, datável do século IV, 

insere-se com pertinência num contexto de uilla. É interessante assinalar a proximidade 

desta Herdade do Monte da Capela de uma freguesia denominada Mosteiros, do qual se 

pode inferir a existência de uma ou mais mosteiros cuja origem poderá remontar à 

Antiguidade Tardia. 

O segundo capitel, EBR013, constitui um caso muito especial de um “manifesto 

ornamental” que se associa à decoração prolixa dos pilares e pilastras de contexto 

visigótico de Emerita Augusta, Beja, Sines, e é proveniente de uma área mais a norte, 

junto ao actual Crato, ou estendendo-se a S. Salvador de Aramenha, Ammaia. O capitel 

associa a inovação plástica de contraste de relevos, de jogo de luz e sombra à liberdade 

ornamental do paralelismo 2/2, fazendo desta peça um exemplar único. Desconhece-se, 

porém, tudo o resto, que auxiliaria a uma datação concreta do capitel. A hipótese de 

situar este capitel no século VII é sustentável pelo seu decor familiar às pilastras de 

contexto visigótico, século VII. A datação mais avançada no tempo, que lhe 

atribuíramos em trabalho anterior
722

, não é totalmente desajustada, na medida em que, o 

léxico moçárabe é herdeiro e seguidor de símbolos de continuidade que perpassam pelos 

vários contextos da Antiguidade Tardia, desde o romano. Este capitel demonstra alguma 

influência decorativa oriental, no tratamento exuberante dado às folhas inferiores, 

eventualmente de um “tipo alexandrino” (ver a Ficha EBR013) que se articula 

harmonicamente com todo um programa ornamental de autêntico horror uacui. Esta 

                                                
721 Isabel Pinto,” Arqueologia no Concelho de Arronches:O Projecto de Estudo do Povoamento rural 

romano”, A Cidade- Revista Cultural de Portalegre, nº 13/14, 1999-2000, pp. 95-104. 
722 Limão, Filomena, Espaço, Forma e Iconografia: os capitéis do grupo episcopal pacense, Dissertação 

de Mestrado, 2007, nº 46. 
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peça, que pode ser considerar especial, evidencia, provavelmente, uma realidade do 

norte alentejano que as peças de Elvas - também elas detentoras de singularidade - 

demonstram e que passa por um tratamento exaustivo a bisel e por um preenchimento 

meticuloso de espaços e pormenores. As peças de Elvas ficam, no entanto, mais presas à 

linguagem formal do capitel, na determinação de um possante ábaco e na elaboração à 

volta de um cálato que acaba por ser exíguo. O capitel EBR013 liberta-se da prisão 

formal e inova na liberdade formal/ornamental, tirando daí o maior partido. Ambos os 

capitéis, EBR010 e EBR013, podem atestar outras influências porventura 

orientalizantes, via mediterrâneo, ou pela faixa atlântica deste mesmo grupo episcopal. 

Esta zona, limite setentrional do conuentus pacensis, é estrategicamente central, pela 

proximidade à capital de província e metropolita religiosa, Emerita Augusta, pela 

articulação à faixa atlântica, pelo prolongamento a Pax Iulia que, por sua vez, abre 

portas a outras hipóteses de ligações ao sul, a norte de África e ao Mediterrâneo. E, 

ainda, pela maior ou menor exposição a uma presença bizantina que esteve em solo 

peninsular, na segunda metade do século VI e inícios do século VII, mas que mesmo 

que não tenha feito estender a sua acção concreta até a esta zona, esteve sempre 

presente, quer através dos Suevos, quer através dos Visigodos. A Antiguidade Clássica 

e a Antiguidade Tardia possuem uma noção e uma prática de território totalmente 

distintas daquelas que hoje temos para o espaço que integra o Portugal de hoje. 

 

                                    IV. 6.3.2. Os capitéis de Elvas 

 

 Capitéis folhas nervuradas, corintizantes, outros motivos no cálato – 

EBR001 e EBR002 

No Museu de Elvas, encontram-se dois capitéis semelhantes entre si, em 

mármore, que poderão ter partilhado o mesmo espaço. Pertencem à mesma tipologia do 

capitel anterior, EBR013, mas são mais pequenos, de ângulo leito de assentamento/ 

cálato acentuado, de presença formal ábaco/cálato vincada e de aproximação à 

proporção vitruviana. No entanto, o talhe é de um biselado intenso, característica que 

nos leva a considerar, para estes dois capitéis, um intervalo cronológico amplo, entre o 

século IV e o VI. Esta última baliza cronológica abre-se à perspectiva de influências dos 

modelos de capitéis bizantinos em que o cálato se reduz a um triângulo invertido, a um 
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V ou o modelo em lira.
723

Com efeito, estes dois capitéis surpreendem pelo seu bisel nas 

folhas angulares cuja largueza cobre o cálato, na sua quase totalidade, o remete para um 

exíguo triângulo invertido onde a mão do canteiro-capiteleiro ainda teve o ensejo de 

colocar um pequeno motivo. Estes aspectos ornamentais são reconhecíveis em outras 

peças, apesar de distinções de ordem geral, como é exemplo, um capitel in situ do 

baptistério de Poitiers, no qual a folha, fugindo à sua origem naturalista, cede ao detalhe 

ornamental e se estende sobre os ângulos do capitel, estreitando o cálato.
724

 

Mais uma vez, tudo se desconhece acerca deste par de capitéis, apesar das 

investigações arqueológicas levadas a cabo no Concelho de Elvas, pelo menos desde os 

anos de 1948 e 1949, nas quais intervieram António Dias de Deus e Abel Viana, bem 

como o Museu Etnológico de Lisboa, na figura do seu director, Manuel Heleno. No 

decurso destas explorações, identificaram-se duas uillae romanas, na Herdade da 

Chaminé e no Carrão, 
725

tendo, sobre esta última, referido Manuel Heleno tratar-se de 

uma notável uilla com mosaico, logo a seguir à de Santa Vitória do Ameixial e Torre de 

Palma.
726

Mais recentemente, nos anos noventa do século XX, deu-se avanço à 

investigação moderna com o historiador António Carvalho, sobre um local já referido 

desde os finais do século XIX, a uilla da Quinta das Longas
727

que, para além do seu 

aparato arquitectónico, deu a conhecer um programa escultórico notável. Esta uilla cuja 

ocupação remonta ao século I, tem o seu momento cronológico melhor conhecido e 

documentado, correspondendo à Villa II, séculos IV/V, contexto romano-suévico da 

Antiguidade Tardia.  

A Antiguidade Tardia encontra-se atestada em Elvas, não só pelos seus capitéis 

como por outras peças de decoração arquitectónica nomeadamente um fuste de pilar 

ornamentado e um fragmento de uma possível mesa de altar decorada com uma 

explícita Arvore da Vida/videira. 
728

 Apesar de este espólio apontar para a existência de 

                                                
723 Kautzsch, Kapitelstudien; 
724 Naissance dês Arts Chrétiens, Atlas dês Monuments Paleochrétiens de la France, Le décor de 
l’architecture, 1991, pp. 224-225; 
725 Abel Viana, Algumas notas sobre António Dias de Deus e as suas pesquisas no concelho de Elvas, 

1956, pp. 3-10; 
726 Abel Viana, op. Cit. p. 6; 
727 António Carvalho e outros, A uilla romana da Quinta das Longas (S, Vicente e Ventosa, Elvas), uma 

década de trabalhos arqueológicos (1991-2001), A Cidade, pp. 13-37. Segundo informação gentilmente 

cedida por António Carvalho, não há claros vestígios de capitéis na uilla. 
728 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II (parte 2), pp. 364-367; 

Cláudio Torres, A Escultura decorativa de Portugal. O Grupo de Beja, Anejos de Aespa XLI, p. 179; 
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construções religiosas cristãs, a sua dispersão, fragmentação e descontextualização 

dificulta a composição de um panorama coeso. 

 

                  IV. 6.3.3. Os capitéis da uilla romana de Pardais (Vila Viçosa) 

 

 Capitel folhas lisas, corintizante, cálato livre - EBR014;  

 

Capitel folhas lisas, coríntio- EBR015 

 

No Museu de Arqueologia do Castelo de Vila Viçosa, encontram-se dois capitéis 

oriundos da uilla romana de Pardais, actualmente, uma pequena freguesia rural nas 

imediações de Vila Viçosa. Trata-se de dois capitéis muito distintos, apesar de serem 

capitéis de folhas lisas. É interessante o facto de provirem do mesmo local, talvez de 

momentos distintos da evolução da uilla (ou não) e de espaços igualmente 

diferenciados. Estes dois capitéis obedecem, com efeito, a duas concepções diferentes 

de capitéis herdeiros da matriz coríntia romana, que podem até coexistir no tempo, 

convenientes a ambientes diversos. 

À zona de Pardais, referiu-se Bairrão Oleiro
729

 quando, em 1965, teve 

conhecimento do achado de dois sarcófagos talhados no mesmo bloco de mármore e 

encontrados numa pedreira na freguesia de S. Marcos, concelho de Vila Viçosa, a uma 

profundidade de dois metros e meio e já com uma centenária oliveira plantada por cima. 

Estes dois sarcófagos encontram-se actualmente expostos no Museu Arqueológico de 

Vila Viçosa. Bairrão Oleiro decide deslocar-se ao local e analisa as peças, concluindo 

que, por vicissitudes do trabalho da pedra, devem ter sido abandonadas no local de 

trabalho.
730

 Avançando com as investigações, Bairrão Oleiro relata a existência de 

outras peças de Pardais, que se encontravam no Museu-.Biblioteca da Fundação Casa de 

Bragança, no Castelo de Vila Viçosa (hoje designado Museu de Arqueologia do Castelo 

de Vila Viçosa), concretamente, um fuste de coluna, uma base e um capitel, para além 

de um fragmento de placa de revestimento e partes de um único revestimento bícromo 

de mosaico. Bairrão Oleiro descreve o mosaico referindo que é constituído por um 

padrão contínuo de círculos secantes, determinado flores de quatro pétalas, com um 

                                                
729 Bairrão Oleiro, “Das arcas da memória”, Portugália, Nova Série, vol. XVII/XVII, 1996-1997, pp. 167-

170; 
730 Bairrão Oleiro confirma a informação de Jorge Alarcão de que o trabalho de cantaria era feito junto às 

pedreiras; op. Cit. p. 169;ver nota 5; 
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pequeno trevo no centro como material de enchimento. Este motivo foi largamente 

aplicado em placas de transenna
731

como a recente descoberta no Museu de Évora. Na 

altura da sua visita a Vila Viçosa, Bairrão Oleiro obteve a informação verbal de que 

estas peças, em que se inclui a referência ao capitel, teriam sido encontradas há cerca de 

vinte anos. Como Bairrão Oleiro nada revela sobre o capitel, nem um detalhe ou 

característica, desconhece-se qual exemplar, dos dois expostos no Museu, seria. 

Estes dois capitéis são extremamente significativos. O primeiro, EBR014, 

consiste no tipo folhas lisas corintizante, cálato livre, do qual encontramos exemplares 

em número significativo na província da Lusitania e, sobretudo, no conuentus 

pacensis. Mas este exemplar é aquele que consegue uma maior harmonia de 

proporções, apesar de ser bastante alto em relação ao diâmetro do leito de assentamento. 

A harmonia reside na linha das folhas e no quase efeito “campânula” que as folhas 

inferiores, em acentuada concha, desenham no cálato. A linha curva do lábio do cálato, 

que se prolonga, formando as espirais torneadas, fazem lembrar, fugazmente, o canal e 

as volutas jónicas.   

O capitel EBR015, folhas lisas, coríntio com volutas em esboço, apresenta duas 

similitudes com o capitel EBR013 que são de reter:  

1. As folhas terminando em V ou em triângulo, com o vértice chanfrado. 

Distinguem-se, porém, das folhas do capitel EBR013, na ausência de 

nervuras;  

2. O ábaco, recuado no leito de espera em estreito ressalto; 

Próximo de Vila Viçosa, em Terena, no Alandroal, localizava-se a basílica de S. 

Miguel da Mota, sobre templo dedicado a Endovélico. As peças representativas do 

contexto visigótico da Antiguidade Tardia, aí encontradas, foram estudadas por Licinia 

Wrench.
732

Trata-se, entre outras peças, de dois fragmentos de placa/transenna, em 

mármore, decorada com uma representação arquitectónica, consistindo numa edícula 

com frontão triangular e colunas. Sobre a arquitrave dessa representação arquitectónica, 

a cauda e parte do corpo de um pássaro que se assemelha a um pavão. A representação 

da coluna conta com um pequeno capitel que aparenta ser constituído por duas partes, 

uma inferior, lisa, e a superior com duas volutas em V, enrolando-se em espiral nos 

                                                
731 Este mosaico encontra-se igualmente exposto no Museu de Arqueologia do Castelo de Vila Viçosa; 

Roteiro, p. 15;  
732 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II (Parte 2), pp. 399-409; 
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vértices do capitel. O capitel distingue-se do fuste por uma moldura que poderá ser um 

astrágalo, tal como a base também se destaca por moldura. O capitel afigura-se-nos 

coríntio, de volutas em V.
733

 Este tipo de capitel surge em capitéis de colunelo e 

pilastrinha nos contextos visigóticos da Antiguidade Tardia, nos grupos egitaniense, 

eborense, pacense, bem como em Emérita Augusta A representação das duas volutas 

em V, dispostas na face do capitel, corresponde à simplificação máxima da ideia de 

capitel herdeiro da matriz coríntia. 

 

                      IV. 6.3.4. O capitel de S. Bento de Ana Loura (Estremoz)    

                       Os capitéis da uilla de Santa Vitória do Ameixial (Estremoz)  

 
 

 Capitel de folhas nervuradas, coríntio – EBR012;  

 

Capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre – EBR011; 

Fragmento de capitel de folhas nervuradas, corintizante- EBR016; 

 

No Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho, em Estremoz, encontram-se 

dois capitéis completos, tipologicamente distintos e de contextos cronológicos também 

diversos. O capitel EBR012 corresponde ao tipo de capitel coríntio, desenvolvido na 

Antiguidade Clássica e encontra-se fragmentado praticamente a metade do seu 

diâmetro, o que, eventualmente, poderá ter a ver com as funções de assento que, durante 

largos anos, desempenhou no adro da Igreja da Freguesia de S. Bento de Ana Loura. O 

capitel apresenta a particularidade, intencional ou não, de ter folhas nervuradas numa 

das suas faces e em outras, as faces se apresentarem lisas. Assemelha-se a um capitel 

coríntio de Beja, estudado por Antonieta Ribeiro, que resguarda as suas folhas lisas num 

ângulo menos exposto ao olhar. Antonieta Ribeiro data-o da metade do século I ou 

inícios do século II.
734

 No caso do capitel de S. Bento de Ana Loura pode ter sido 

intencional, ou não, esta diferença que se nota, sobretudo entre a face um e a face 

quatro. Lídia Fernandes estudou também este capitel e propôs inseri-lo 

                                                
733 Licínia Wrench, op. Cit. p. 402, considera o capitel jónico. 
734 Antonieta Ribeiro, Capitéis Romanos de Beja, 1998, capitel nº 73, pp. 137-140; 
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cronologicamente na segunda metade do século II, datação que se nos afigura 

pertinente. 

O capitel EBR011 provém da uilla romana de Santa Vitória do Ameixial, 

freguesia do mesmo nome, nas proximidades de Estremoz. Mais uma vez, este capitel é 

um exemplar de folhas lisas, corintizante, cálato livre. Em relação a ele e a outros 

exemplares congéneres, Lídia Fernandes pensou estar perante um tipo particular de 

capitel. Não aprofundou esta percepção que, em nosso entender, se afigura correcta. 

Este tipo de capitel é o segundo que surge em contexto de uilla neste mesmo grupo 

episcopal eborense (o primeiro, da uilla de Pardais, no Museu de Vila Viçosa). A 

datação para este capitel e para o conjunto tipológico abrange o século IV, pela presença 

muito clara das estruturas formais do capitel derivado da matriz coríntia, formato 

troncónico. O ábaco, alto, largo e o motivo axial saliente, não em florão, mas em 

paralelepípedo, sem ornamentação, são características deste tipo desenvolvidas no 

século IV, juntamente com a preferência pelas folhas inferiores, lisas.
735

 Neste 

exemplar, as folhas inferiores apresentam um formato em concha na ponta que se dobra 

para o exterior. 

No Museu de Estremoz, há várias peças da Villa de Santa Vitória do Ameixial 

(Figura 131) que resultam da recolha de Gustavo Marques na década de 60. 
736

 Uma 

destas peças é um fragmento, contendo uma folha de acanto, de lóbulos largos e zona 

interlobular marcada, sem identificação de forma, que pode pertencer a um capitel. A 

folha dispõe de uma nervura longitudinal e poderia ser uma das folhas inferiores de um 

capitel de folhas nervuradas, corintizante. Tendo em conta o tipo de folha que aí está 

presente, a datação do capitel aponta para a segunda metade do século II. 

Este possível fragmento de capitel insere-se num conjunto de peças que revelam 

um interessante programa decorativo (Figura 131) da uilla de Santa Vitória. Com efeito, 

a uilla de Santa Vitória do Ameixial - a uilla dos mosaicos, na designação que Luís 

Chaves lhe deu, em 1916 e 1922, e que a escavou sistematicamente - 
737

 possuiria um 

programa de escultura arquitectónica e decorativa parietal, em parte patente no Museu 

                                                
735 Guitérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Ibérica, 1992, p. 153-154; 
736 Informação do Museu Municipal de Estremoz; A uilla de Santa Vitória do Ameixial foi 

sistematicamente escavada por Luís Chaves em 1915 e 1916; na década de 60, por Gustavo Marques e na 

década de 70 por José Luís Matos. Em 1986, houve uma limpeza ao local por Luísa Dias e Inês Pinto; 

informação no placard informativo do Museu. 
737 Luís Chaves, “Estudos Lusitano-romanos, A villa de Santa Vitória do Ameixial (Concelho de 

Estremoz, escavações de 1915-1916”, o Archeólogo Português, vol. XXX (1938), 1ªsérie, Lisboa, 1956, 

pp. 14- 117;. 
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Municipal de Estremoz. Estas peças juntam-se a alguns exemplares de decoração 

parietal, em mármore, encontrados numa das salas, a (C), do balneum da uilla (Figura 

132) dados a conhecer por Luís Chaves. 

Luís Chaves chega a referir-se a colunas de mármore:” Disseram-me que em 

tempos apareceram nesse lugar umas colunas de mármore, cujo destino os informadores 

ignoravam. “
738

 Quanto a capitéis, as duas peças, um fragmento e um exemplar 

completo demonstram dois momentos cronológicos e dois contextos construtivos 

distintos na evolução da uilla, a segunda metade do século II e o século IV, contexto 

romano da Antiguidade Tardia.
739

 

 

IV.6.3.4.1. As peças de decoração arquitectónica da Villa de Santa Vitória do 

Ameixial no Museu de Estremoz 

O Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho, em Estremoz, possui um 

conjunto interessante de peças de decoração arquitectónica parietal em mármore (Figura 

131). Deste conjunto, salientaremos três peças pela sua relação com o presente estudo 

de capitéis:  

1. Fragmento de placa decorativa com a representação de um capitel – A 

(Figura 131 A); 

2. Fragmentos de placas decorativas com a representação de fustes (caneluras 

verticais, caneluras torsas, e espirais) e bases B (Figura131 B); 

3. Fragmento de colunelo indiciando a reutilização de um capitel C (Figura131 

C) (?). 

Uma quarta peça, fragmento de um friso decorativo, D (figura 131 D), torna-se 

relevante pela representação, pouco comum, de uma roseta de pétalas ondulantes em 

torno de um botão central. A sua semelhança a outras de Toledo, nomeadamente um 

tipo de roseta-concha, revela-se de muito interesse.  

Na uilla romana do Rabaçal (grupo episcopal conimbrigense), assiste-se a um 

programa decorativo exuberante e à representação de capitéis em baixo-relevo que não 

se aproximam tipologicamente dos tridimensionais. Na uilla de Santa Vitória do 

Ameixial, também os baixos-relevos de capitéis não se relacionam com a tipologia do 

                                                
738 Luís Chaves, op. Cit, p. 76; 
739 A uilla datará do século I e terá tido o seu fim no século IV; informação do Museu; 
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capitel EBR011. Não podemos deixar de estabelecer um ponto de contacto entre os 

elementos decorativos de Santa Vitória, encontrados nos anos 60 do século passado, 

com os baixos-relevos e até com o mosaico (caso dos crisântemos do painel central do 

triclinium) da uilla romana do Rabaçal. As considerações a tecer sobre o assunto, neste 

momento, não vão para além da constatação de programas de decoração arquitectónica, 

revestindo paredes, em contexto de uillae, que chegaram, pelo menos, ao contexto 

romano da Antiguidade Tardia. Parece-nos interessante assinalar que, em Conímbriga, 

se encontram dois capitéis tipologicamente semelhantes ao de Santa Vitória do 

Ameixial (CNB005 e CNB006), sendo mesmo os exemplares desta tipologia que se 

encontram mais a norte da província da Lusitania. Por outro lado, no que aos baixos-

relevos de Santa Vitória do Ameixial diz respeito, é de destacar o trifólio ou palmeta 

trifoliada (Figura131A) motivo glosado no mosaico e na escultura arquitectónica, de 

contexto visigótico, da Antiguidade Tardia, bem como a possível reutilização de um 

capitel (Figura 131 C). Estes exemplos sugerem-nos, por um lado, a continuidade de 

motivos ornamentais, de signos, entre as Antiguidades Clássica e Tardia, bem como a 

hipótese de a uilla de Santa Vitória ter sobrevivido, em contextos mais tardios da 

Antiguidade, nomeadamente suévico e/ou visigótico. 

  

IV. 6.4.Os capitéis da faixa atlântica do grupo episcopal eborense 
 

                      IV.6.4.1. Os capitéis de Alcácer do Sal  

 

 Capitel folhas nervuradas, corintizante , motivo liriforme e paralelismo 

2/2 – EBR003; 

 

Capitéis folhas lisas, coríntios, hélices e volutas em V- EBR004 e EBR005; 

 

Capitéis folhas nervuradas, corintios - EBR006 e EBR007; 
 

      Salacia, cidade no percurso do rio Sado, teve uma importância significativa 

na província da Lusitânia e no conventus pacensis, durante o período romano. Foi 

capital de ciuitas e, durante o Alto Império, possuiria um conjunto de edifícios 
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públicos, com destaque para a área do forum, arqueologicamente confirmado.
740

 

(Figuras 133 e 134). A sua localização estratégica, no Médio e Baixo Sado, liga-a a dois 

importantes uici, Caetobriga e Tróia, ambos no estuário do rio, bem como com uillae, 

que pontuam o espaço circundante ao rio. O Sado, aliando-se ao Atlântico, possibilita 

múltiplas ligações entre o interior, Olisipo, e o litoral sul (Figura 133), tornando esta 

área industrialmente preponderante, pelos fornos de cerâmica e cetárias para fabrico dos 

preparados de peixe, apreciados em todo o mundo romano. A documentação epigráfica 

denota a presença de famílias romanizadas, autênticas elites locais, nas quais 

predominam nomes latinos, gregos e norte-africanos.
741

 A concorrência com Olisipo, 

poderá ter ditado o início da sua decadência económica, partir de meados do século II. 

É natural, no entanto que, ao longo da Antiguidade Tardia, Alcácer do Sal 

mantivesse a sua posição urbana privilegiada
742

. O centro ter-se-ia mantido junto ao 

forum, contando com a introdução de um edifício de culto ao cristianismo. 
743

  

A análise dos capitéis de Alcácer do Sal mostra-se particularmente reveladora e 

identificadora de muitos dos espaços já referidos e comprovam uma dinâmica de 

continuidade e inovação entre a Antiguidade Clássica e Tardia, assim como, a 

integração de Alcácer do Sal nos principais eixos políticos, económicos e religiosos da 

Lusitânia. 

O primeiro destes capitéis, EBR003, é um exemplar de folhas nervuradas, 

corintizante, motivo liriforme, com recurso ao paralelismo 2/2, cuja proposta de datação 

é o século III. Estas características e a sua semelhança quase total a um capitel de uma  

domus de Itálica (com excepção no tipo de folha inferior de acanto) tornam-no 

revelador de uma técnica apurada de produção romana de capitéis, no estilo que maior 

liberdade de criação possibilita, o corintizante, aliado, neste caso, a uma composição 

distinta das suas faces, em paralelo, duas a duas, culminando num grau máximo de 

plasticidade que é notória na manipulação da folha de palma. São de considerar as 

hipóteses de este capitel pertencer a um edifício público da cidade romana de Salacia, 

                                                
740 António Carvalho, João Carlos Faria, Marisol Ferreira, Alcácer do Sal Islâmica, Arqueologia e 

História de uma Medina do Garb Al-Andalus (séculos VIII – XIII), Câmara Municipal de Alcácer do Sal, 

Alcácer do Sal, 2004, p. 35-36. 
741 António Carvalho, João Carlos Faria, Marisol Ferreira, idem, p. 36; 
742 Idem, p. 37; 
743 Segundo António Carvalho e outros, a igreja paleocristã de Salacia localizar-se-ia sob a actual Igreja 

de Santa Maria do Castelo, por sua vez implantada num canto do forum da Salacia romana, idem, pp. 37 

e 38; do ano de 632 a.C., os autores assinalam a existência de uma lápide de Sintício, p. 38; 
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considerando a utilização do mármore, ou a uma domus, como em Itálica, destacando a 

sua riqueza.  

A duas peças seguintes, EBR004 e EBR005, são um par de capitéis de folhas 

lisas, coríntios, com as volutas e hélices dispondo-se paralelamente ao cálato, 

apresentando-se frontalmente e compondo um V. O talhe deste capitel não cria a 

sensação de profundidade ou distanciamento entre a ornamentação e o cálato. O 

biselado, propositadamente localizado nos contornos das folhas lisas e nos perfis dos 

cálices ou folhas que sustêm e dão origem às hélices e volutas em V, prima pelo 

esquematismo e quase linearidade. Semelhantes a estes capitéis, encontram-se outros 

em Badajoz, Mérida e Córdova. Estes dois capitéis fazem um conjunto que seria 

eventualmente maior, considerando a presença de capitéis, idênticos a este, na Basílica 

de Santa Eulália, em Mérida, no local onde actualmente se localiza o Parador Nacional 

de Turismo desta cidade, e se pensa ter antes existido uma basílica.
744

  

Estes dois capitéis, em mármore, revelam uma etapa importante de evolução do 

capitel coríntio, tanto de folhas nervuradas como de folhas lisas, ou seja, o 

                                                
744 Javier Maganã, Capiteles tardorromanos e altomedievales de Hispania, 2006, vol 1, p. 182, refere se a 
estes capitéis da Basílica de Santa Eulália de Mérida que se aproximam tipologicamente destes dois de 

Alcácer do Sal. O autor começa por descrever o contexto da Basílica de Mérida:  

1. Ocupação por domus romanas; 

2.  Zona de necrópoles – exterior à cidade; 

3. Edifício martirial de Santa Eulália – descrição de Prudêncio; 

4. Referência de Idácio à profanação do edifício martirial de Santa Eulália em 429;  

5. Primeira basílica levantada entre 429 e 530;  

6. Esta basílica possuía três naves e cabeceira tripartida com abside central e cabeceiras 

laterais 

7. O bispo Fidel, na segunda metade do século VI, reformou a basílica, entre 560-570: 

levantaram-se duas torres, reformularam-se as absides laterais com a forma de ferradura e reformulou-se a 
abside central; esteve em uso até ao século IX 

E restaurou-se em 1230 com a iniciativa dos cavaleiros da Ordem de Santiago. 

Javier Magaña considera que os capitéis MER008 a MER012, referentes a esta basílica, são “visigóticos 

reaproveitados”e que, apesar de não ter a certeza da sua proveniência, supõe que virão da primitiva 

basílica, ou seja da construção de 429 a 530 (op. Cit.p. 182 ); afirma o autor que os 4 últimos capitéis 

deveriam pertencer ao mesmo edifício (ou seja MER009-MER012, destes, um tem folhas nervuradas e os 

outros têm folhas lisas; estes três últimos são muito semelhantes aos dois de Alcácer do Sal); acrescenta 

que o capitel MER008, de folhas “labradas” ou nervuradas, se pode datar do século IV (atenção que o 

autor tinha começado por referir que seria “visigótico reaproveitado”); quanto aos restantes, MER009-

MER012, apresentam semelhanças com exemplares do sul peninsular dos séculos V-VI e podem datar da 

primeira fase da basílica de S. Eulália, segunda metade do séc. V sendo copiados mais tarde com as obras 
do bispo Fidel (p. 185); finalmente, o autor acrescenta que até podem provir todos da segunda metade do 

século VI…; 

Quanto aos capitéis do Parador Nacional de Turismo, sob este, surgiram vários capitéis (Cruz Vilallón) 

que poderão pertencer a uma basílica mas não possui mais infirmações (op. Cit. p. 185). 

Gutiérrez Behemerid e Javier Magaña apresentam datações distintas para os mesmos capitéis, século III, 

no caso da primeira autora e século V para o segundo autor. Javier associa ainda a este tipo de capitel, um 

outro proveniente das Astúrias, AST006, reaproveitado na Câmara Santa de Oviedo, datando-o, pelo 

menos, do século V, em comparação com os de Mérida, mas, acrescenta, podendo ser posteriores, séc. 

VI-VII ou até moçárabe (op. Cit. p. 362). 
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desenvolvimento dos hélices e volutas, dispondo-se frontalmente no cálato. Em termos 

cronológicos, consideramos que estes capitéis se inserem no contexto romano da 

Antiguidade Tardia e o paralelo que lhe conhecemos para a Basílica de Santa Eulália, de 

Mérida, parece indiciar que pertenceriam igualmente a um edifício cristão, 

eventualmente aquele que se localizaria junto ao forum. A questão da cronologia dos 

capitéis da Basílica de Santa Eulália, em Mérida, é controversa,
745

 no entanto, através de 

Hydatius de Aquae Flauiae, temos conhecimento de que o suevo Heremigarius teria, 

no ano de 429, injuriado a Santa Mártir Eulália, possivelmente junto ao seu martiryum. 

746
  Desta informação pode inferir-se que, no início do século V, existia já uma primeira 

construção, onde poderiam estar capitéis, estes ou outros. É possível que estes capitéis 

tenham estado presentes nessa primeira construção e terem sido propositadamente 

elaborados para o novo edifício (o que estenderia a sua cronologia até ao início do 

século V) ou reutilizados de domus anteriores. Saindo do âmbito das hipóteses, é um 

facto a ligação profunda existente, em termos de decoração arquitectónica, entre 

Emerita e Salacia e, por essa razão, a sugestão de estes capitéis serem convenientes a 

um espaço cristão, também nesta última cidade. 

Uma realidade ornamental distinta é apresentada pelos dois capitéis seguintes de 

Alcácer do Sal, EBR006 e EBR007. Trata-se de capitéis de folhas nervuradas, coríntios. 

A definição tipológica destes dois capitéis não é simples. Eles estão, com efeito, no 

limiar dos capitéis corintizantes e coríntios. As volutas que se aproximam do vértice, 

sob o caláto, apresentam um perfil foliáceo que leva a pensar tratar-se de folhas. No 

entanto, uma observação mais atenta, leva à compreensão das volutas que se sobrepõem 

à folha média angular, da mesma forma que as hélices, se afrontam no eixo do capitel e 

enrolam a sua espiral que pode ser tomada por uma roseta.  

Estes dois capitéis, um par que, mais uma vez, como no caso anterior, partilharia 

o mesmo espaço, apresentam a característica de um profuso talhe a bisel que não deixa 

qualquer espaço livre no cálato, nem separa a ornamentação do mesmo, considerando 

cálato e decoração (folhas) como um todo. Estes capitéis variam no pormenor 

ornamental, o que traduz uma atenção precisa ao detalhe, apostando a variação das faces 

nessa circunstância. Estes capitéis sucedem-se temporalmente aos anteriores e 

                                                

 
 

           746 Hydatius de Aquae Flauiae, Chronicon, 90; Justino Maciel, Antiguidade Tardia e 

Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 275; 
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obedecem a um novo modelo de trabalhar as características do capitel coríntio, num 

exaustivo trabalho de detalhe. A sugestão da sua inserção num contexto visigótico da 

Antiguidade Tardia é uma hipótese a aprofundar.
747

   

Uma referência breve a um local nos arredores de Alcácer do Sal, Arranas, que 

legou importantes testemunhos da decoração arquitectónica presentes no Museu de 

Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal e na Igreja da Misericórdia de Torrão: 

suporte de transenna reaproveitada de uma ara, pé de altar, imposta ou mesa de altar e 

um capitel de pilarzinho.
748

 D. Fernando de Almeida e Cavaleiro Paixão 
749

investigaram 

a Herdade de Arranas na freguesia do Torrão onde encontram a Capela de S. João dos 

Azinhais. Depararam-se com vestígios romanos e de contexto visigótico nomeadamente 

uma inscrição aos mártires Pastor e Justo. Publicam o fragmento de pilarzinho com 

capitel que interessa mencionar, na medida em que é o único exemplar de pequeno 

capitel do grupo episcopal eborense integrável no contexto visigótico da Antiguidade 

Tardia, ambiente litúrgico. Apresenta na parte visível do fuste “ círculos tangentes de 

quatro fusos, determinado um quadrado côncavo sobre o vértice e fazendo aparecer 

quadrifólios”.
750

O capitel apresenta volutas nos topos laterais, motivo axial com dois V 

encaixados. Junto à moldura que separa o capitel do fuste, o que aparenta ser duas 

folhas nas arestas e uma folha em triângulo invertido no eixo inferior do capitel. 

 

                       IV. 6. 4. 2. O capitel de Tróia 

 

Capitel compósito - EBR008 

 

Tróia de Setúbal é um exemplo muito claro das profundas alterações 

topográficas introduzidas na Antiguidade Tardia, quer no campo, quer nos espaços 

urbanos. A área vivencial deste local, durante o Alto Império, destaca-se pelo seu 

reticulado de cetárias onde se produzia o garum, apreciado e exportado para o restante 

mundo romano. A uma Tróia de intensa produção piscícola, segue-se uma realidade 

ocupacional distinta, da qual resta a queda, em desuso, dos grandes tanques 

                                                
747 Sobretudo analisar os motivos do florão e detalhes ornamentais de trabalho das zonas interlobulares e 

zonas de contacto em triângulo; 
748 Licinia Wrench, Decoração Arquitectónica e Litúrgica em Portugal, 2008, p 374, 376, 378, 380; 
749 D. Fernando de Almeida, Judite e António Cavaleiro Paixão, “Monumentos Arqueológicos e 

visigóticos de Arranas (s. João dos Azinhais, Torrão, Alcácer do Sal)”, Setúbal Arqueológica, vol. IV, 

1978, pp. 215-235 e quatro estampas; 
750 Licínia Wrench, op. Cit. p. 380; 
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aproveitados para novos hábitos e crenças. A Basílica paleocristã identificada em Tróia 

alicerça-se nos fortes embasamentos das cetárias e é condicionada por elas na sua 

planta. (Figura 138).
751

 

As alterações topográficas e vivenciais de Tróia de Setúbal, na Antiguidade 

Tardia, podem destacar-se em três aspectos: 

                            a) Implantação de sepulturas na área industrial; 

                            b) Possível adaptação de Baptistério, a partir de um edifício 

termal; 

                            c) Construção de uma aula/basílica sobre o reticulado dos 

tanques de salga das cetárias abandonadas. 

Justino Maciel foi o único autor, até ao momento, a escrever sobre o capitel de 

Tróia, identificando-o como compósito e a situar o momento em que este terá sido 

reutilizado no degrau. 
752

Segundo o autor, o local onde se encontra a Basílica 

paleocristã passou por um conjunto de transformações que testemunham os vários 

contextos da Antiguidade em Tróia: 

1.  Uma primeira fase de transformação do local foi a ocupação de uma parte 

das cetárias desactivadas como consequência da crise do século III. A 

ocupação de parte desse local traduziu-se na erecção de um vasto espaço 

rectangular, uma verdadeira aula, cuja função deveria ser a de sala de 

audiências de magistrados, cujas funções se ligariam à gestão do porto de 

Tróia. Justino Maciel refere que estas soluções de aulas palatinas, junto a 

residências imperiais, se espalharam um pouco por todo o Império, no século 

III e primeira metade do século IV; conjugação deste conjunto arquitectónico 

com um mithraeum (Figura 138). 

2. Uma segunda Fase de transformações terá ocorrido com a adaptação desse 

vasto espaço a Basílica paleocristã, segundo os moldes em que, na época 

constantiniana, se adaptou, em Roma, a aula palatina anexa ao Sessorium a 

capela aúlica, entre 325 e 329. Esta capela foi consagrada à Santa Cruz com 

uma relíquia da Santa Cruz de Jerusalém (Santa Croce in Gerusalemme), 

provavelmente pela mãe do Imperador Constantino. Afirma Justino Maciel: 

                                                
751 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, pp. 229-230; 
752 Justino Maciel, op. Cit. pp. 220-222 e 225-236; 
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“ Daí resultou um tipo característico de basílica cristã constantiniana, 

proveniente de uma aula de uma só nave, que passa a ser dividida (…) em 

três vãos transversais marcados por duas paredes separadoras ao alto 

assentes em arcos, presumivelmente triplos,
753

 suportados por colunas (…) 

colocadas aos pares”…”
754

Terá sido, neste momento, nos inícios do século 

IV que se terão feito alterações no espaço A (Figura 138), introduzindo-se, 

então, dois degraus no local onde havia uma porta, com a reutilização de um 

capitel compósito.
755

Nesta altura, ter-se-á dado a proximidade de sepulturas 

a este local (Figura 138). Mais tarde, a porta com os degraus foi entaipada. 

Concluindo, o capitel compósito, reutilizado num degrau de uma passagem do 

complexo arquitectónico que deu origem à aula/basílica paleocristã, no início do século 

IV, deveria provir da aula palatina anterior à sua adaptação a basílica. Na análise que 

fizemos na Base de Dados, ponderámos uma datação do século II, o que, tendo em vista 

este contexto, nos poderá levar a ajustar a cronologia ao século III. Um contexto de aula 

palatina, como sala de audiências, conjuga-se com a tipologia do capitel EBR008. 

 

                         IV.6.4.3. O capitel de Caetobriga  

 

Capitel de Quatro folhas nervuradas, de influência bizantina - EBR009 

 

O desenvolvimento da arqueologia em Setúbal depara-se com os principais 

problemas do estudo de cidades com continuidade urbanística. Os primeiros trabalhos 

foram levados a cabo por António Marques Inácio da Costa
756

no início do século XX, 

pondo a descoberto a necrópole romana da Ladeira de S. Sebastião da qual deixou 

esboços de sepulturas e achados. Tratava-se de uma necrópole de inumação do século II 

ao IV. Seguidamente, já na década de 50, Marques da Costa reconhece vestígios da 

presença romana em toda a zona da Baixa de Setúbal. É Carlos Tavares da Silva que, na 

década que medeia entre 1964 e 1974, regista os achados do Largo da Misericórdia, Rua 

de Antão Girão e Rua de Arronches Junqueiro. É na segunda metade dos anos 70 que se 

cria o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) que toma a 

                                                
753 Itálico do autor. 
754 Justino Maciel, op. Cit. p. 232; 
755 Justino Maciel, op. Cit. p. 236; 
756 Joaquina Soares, Arqueologia urbana em Setúbal: problemas e contribuições, Actas do Encontro sobre 

Arqueologia da Arrábida, Trabalhos de Arqueologia, 14, IPA, Lisboa, 2000, p. 101-131; 
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iniciativa de, cientificamente, empreender o reconhecimento do subsolo arqueológico da 

cidade, bem como acompanhar as intervenções e obras em edifícios da zona histórica da 

cidade. Os desafios actuais da arqueologia de Setúbal prendem-se com a autonomia da 

investigação, orientando as grandes áreas de actuação numa gestão de prioridades. 

O século XX com desenvolvimento arqueológico de Setúbal trouxe o 

progressivo recuo nos horizontes históricos da cidade: as certezas quanto às suas 

origens medievais passam a remontar a um longínquo passado de uma Caetobriga pré-

romana e romana. A cidade romana desenvolveu-se em dois pólos, um a oriente e outro 

a ocidente da Ribeira do Livramento. É no pólo a oriente que se encontra o maior 

dinamismo de um cidade portuária, industrial e comercial. Na Praça da Misericórdia 

foram postos a descoberto dois fornos de cerâmica.  

O capitel EBR009 foi encontrado na área urbana de Setúbal, na Praça da 

Misericórdia, uma área central de Caetobriga romana, local estratégico do ponto de 

vista económico, administrativo e religioso (Figuras 141 e 142), no seguimento de 

escavações levadas a cabo por Carlos Tavares da Silva. Este capitel reveste-se de grande 

interesse. Por um lado, segue perfeitamente as proporções vitruvianas. Por outro lado, 

segue uma composição ornamental na linha de capitéis de quatro folhas nervuradas e 

cálato em V que encontraram desenvolvimento na parte oriental do Império romano, 

nomeadamente na Grécia, a partir da segunda metade do século V.
757

Os seus 

pormenores decorativos são relacionar com outras peças do mesmo grupo episcopal e 

com outras do grupo episcopal pacense. As suas folhas nervuradas e reviradas em ponta 

bilobada encontram eco no capitel EBR013 de incerta proveniência mas que se estima 

do Alto Alentejo. O seu talhe profusamente trabalhado a leve bisel na ornamentação 

vegetalista aproxima-se aos dois capitéis de Salacia EBR006 e EBR007. Os capitéis de 

                                                
757 Kautzsch, Kapitellstudien, 1936, considera dentro do capitel coríntio, um grupo que denomina 

Vierblattkapitelle, com exemplos na Grécia. Em Conímbriga, o capitel CNB003, segue também um 

esquema orientalizante, designado por Kautzch como capitel de imposta, idêntico a um capitel do 

baptistério de Salona. Ainda relativamente ao primeiro capitel com quatro folhas, Javier Magaña, 

Capiteles Tardorromanos e altomedievales de Hispania, 2006, menciona influências bizantinas nos 

capitéis do Oeste peninsular. Javier Magaña apresenta o capitel PCS011 e compara-o a um capitel 
reaproveitado na Igreja de Talavera la Real em mármore. Considera que estes dois capitéis, nºs OESO44 

(Beja) e OESO43 de Talavera la Real derivam do modelo coríntio bizantino com volutas em V. 

Caracteriza estes capitéis como tendo “duas coroas de 4 folhas podendo aparecer até cinco na inferior”, 

vol 1, p. 219 e vol 2, p. 394 e 395. Este autor refere em nota de rodapé o autor Barsanti, 1989, p. 126.  

Baseando-nos em Kautzsch (não encontrámos o autor italiano), há capitéis muito diferenciados entre os 

quais capitéis coríntios de quatro folhas e capitéis com folhas de acanto em V (Kapitell V lederblättern) 

capitel com volutas em lira (Leierkapitell). Pela caracterização do autor, não nos pareceu que estes dois 

capitéis OESO43 e OESO44 tenham duas coroas de folhas, pelo contrário, têm uma só com quatro folhas 

nervuradas. 
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Elvas, de altura aproximada ao de Caetobriga e de respeito pelas proporções 

vitruvianas, tal como este, não deixa de revelar um ar familiar, visível num cálato em V 

muito apertado entre as folhas angulares talhadas a forte bisel.  

Parece-nos importante, pelo menos, sublinhar a ligação que se encontra no talhe, 

dimensões e pormenores decorativos que se detecta em peças encontradas num espaço 

tão dispare e vasto com é o do grupo episcopal eborense, desde a zona central interior à 

faixa atlântica. O rio Sado assegura as ligações ao sul, e ao grupo episcopal pacense 

onde o capitel PCS011 denota as maiores proximidades tipológicas ao capitel de 

Caetobriga. As influências, ou mesmo seguimento de modelos orientalizantes e 

bizantinos, são notórias. Também no grupo pacense, em Serpa, se encontra um 

interessante exemplar de capitel de imposta que se conhece em território actualmente 

português. 

Os vestígios de capitéis na área episcopal eborense são, portanto, de significativa 

variedade atestando diferentes realidades vivenciais. A sede de dioecesis, Ebora, 

particulariza-se das restantes áreas envolventes, a realidade próxima das uillae e a 

distante de cariz portuário. Como denominador comum, a receptividade a influências 

externas, norte-africana e oriental, que os capitéis denunciam, traço característico da 

província da Lusitania. 
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                 Cap. IV. 7. Os capitéis do Grupo Episcopal Pacense 

 

Pax Iulia é o pólo unificador, numa região central, onde a comunicação obedece 

a um planeamento bem sucedido desde a Antiguidade Clássica
758

. A localização interior 

desta importante cidade romana garante a ligação do Guadiana e do seu “último porto 

do mediterrâneo”,
759

 Mértola, ao Ocidente Atlântico, ao porto de Sines, tirando partido 

do percurso do Sado e prolongando-se, para Norte, até Salacia. 
760

 O contacto com 

Olisipo é garantido por uma via antiga 
761

 que colocava Pax Iulia em ligação com o 

curso do Tejo, por Portel, Évora e Coruche. Para sul, por estrada, passava por Aljustrel 

e Ourique até Silves e Faro. De Aljustrel, até Santiago do Cacém e, daqui, a Sines, 

novamente à beira do Atlântico. Ou, em alternativa, continuando para sul, por Mértola, 

paralelamente ao Guadiana, até Castro Marim, Cacela, Tavira e Olhão, reencontrando 

Faro
762

. Para Norte, de Mértola até Pax Iulia, flectindo a Este, Évora, Elvas e Mérida, a 

capital da província da Lusitânia. De Beja para Serpa, continuando pelos confins 

orientais do conuentus pacensis, o sítio de Noudar (Barrancos), estendendo-se até 

Aroche,
763

 actualmente território espanhol. O privilégio da vizinhança com a Baetica, 

permitia ao grupo episcopal pacense, uma ligação para sudeste até Sevilha, com o 

Mediterrâneo sempre ao largo.  

Este espaço de comunicação reflecte um território de fundo cultural homogéneo, 

o sul do Tejo, para além dele, o Alentejo, entre o Mediterrâneo e o Atlântico, espaço 

aberto a influências exteriores, do Norte de África e do Próximo Oriente que se 

concretizam, entre outros aspectos, na produção de capitéis, nosso objecto de estudo. O 

grupo episcopal pacense, com sede na romana Pax Iulia, é herdeiro, na Antiguidade 

                                                
758 Mattoso, Alentejo não tem sombra senão a que vem do céu, Actas das II jornadas, o Alentejo 

e os outros mundos, Arquivo de Beja, volumes VII/VIII -série III, Agosto, 1998, p. 16, “Pax Iulia é um 

centro inter-regional de comunicação”; 
759 Designação de Santiago Macías, Mértola, o último porto do Mediterrâneo, 3 volumes, C.A. 

M., 2005; 
760 Cláudio Torres, Povoamento Antigo no Baixo Alentejo. Alguns problemas de topografia 

histórica, Arqueologia Medieval, Campo Arqueológico de Mértola, nº 1 Fev-1992, edições Afrontamento, 

Porto, pp. 189-202; 
761 José Mattoso, idem; 
762 Luís Chaves, As Estradas Romanas pelo Baixo Alentejo, Arquivo de Beja, vol.II, Fasc. I e II, 

Beja, 1945 (Jan/Jun), 1945, pp. 157- 160.  
763 Cláudio Torres, F. Branco, S. Macías e V. Lopes, A Escultura decorativa de Portugal, Anejos 

de AEspA XLI, 2006, 180, refere-se à “descontinuidade” de ocupação neste local: “ Não existe 

documentação epigráfica referente aos séculos VI-VIII, nem há dados seguros sobre a vida dos 

assentamentos em volta de Aroche ao longo da Alta Idade Média. É importante sublinhar que o Museu 

Municipal conserva um resto de friso arquitectónico, datável dos séculos VI-VII, encontrado junto à 

muralha do castelo”. 
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Tardia, deste território comunicacional, encontrando as suas fronteiras delineadas, 

naturalmente, a Poente, pelo Oceano, a Nascente, pelo Guadiana e, a sul, pelas linhas do 

relevo da Serra, marcando a fronteira com a faixa litoral sul, o Algarve. 
764

 Os capitéis 

da Antiguidade Tardia do grupo episcopal pacense são, portanto, reveladores das várias 

influências culturais e civilizacionais que atravessaram o território português a sul do 

Tejo, traduzindo uma especificidade local e reflectindo as tendências do mundo 

mediterrânico. 

 

                IV. 4.7.1. A Antiguidade Tardia no grupo episcopal pacense 

IV.4.7.1.1.A Igreja de Santo Amaro, fora das portas de Beja  
 

Os primeiros capitéis a analisar são, inevitavelmente, os seis exemplares que se 

encontram in situ na Igreja de Santo Amaro de Beja, onde se acolhe o Núcleo 

Visigótico do Museu Regional de Beja, desde o início dos anos noventa do século XX 

(Maio de 1991). No interior desta igreja, encontram-se expostas peças várias de 

escultura arquitectónica (capitéis, impostas, placas, frisos, pilastras, pilastrinhas) e ainda 

pias, lápides funerárias e uma espada de ferro. Destaca-se, no seu centro, um conjunto 

único de seis capitéis, in situ, apoiados em fustes, coroados de impostas, suportando os 

arcos de divisão da nave central para as naves laterais, constituindo um dos grandes 

atractivos deste Museu. No estudo destas peças, não se pode ignorar o seu contexto 

construtivo, o modo como foram dispostos aqueles capitéis, por uma certa ordem, 

estudada ou simplesmente aleatória, sobre determinados fustes e bases, dotados de 

impostas, compondo um conjunto de uma beleza invulgar. A atracção que ressalta desse 

conjunto de capitéis, advém precisamente da diferença e heterogeneidade das suas 

partes, adquirindo, em conjunto, um ar de unidade. A história da Igreja de Santo Amaro, 

diligentemente começada a contar por Abel Viana, continua a não dar resposta a um 

mistério: o momento, os recursos e a motivação dos homens que colocaram os capitéis e 

as impostas sobre fustes disponíveis na Igreja de Santo Amaro de Beja. 

                                                
764 Existem algumas indefinições fronteiriças envolvendo a zona de Elvas. Por exemplo, Claúdio Torres 

considera pertencerem ao território de Beja: “…o chamado grupo de Beja o qual, geograficamente, 

corresponde ao território que, a ocidente de Badajoz, inclui Elvas e Juromenha, e integra, de um lado e do 

outro do rio Guadiana, Vera Cruz de Marmelar, Beja, Mértola, Moura, Serpa e Aroche, indo até ao 

Atlântico (Castro da Cola e Sines”. Cláudio Torres, Fernando Branco Correia, Santiago Macías e Virgílio 

Lopes, A Escultura decorativa de Portugal. O grupo de Beja, Anejos de Aespa XLI, 2006, p. 171; 
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Esta Igreja de Santo Amaro de Beja localiza-se a norte da Torre de Menagem do 

Castelo da mesma cidade, na direcção da cidade de Évora, orientada pela antiga porta 

romana com este nome. A Igreja está, portanto, “extramuros” ou fora das portas da 

cidade romana de Pax Julia. Inserida no perímetro da antiga cidade romana, está a 

Igreja de Santa Maria da Feira, localizada a sul. Provavelmente, seria neste local que se 

encontraria a catedral visigótica, mais tarde mesquita muçulmana 
765

 e que teria 

resultado, após a reconquista, em igreja cristã com o nome de Santa Maria. Portanto, 

seria dentro das muralhas iniciais da cidade que se situaria o local mais importante do 

culto, no contexto visigótico da Antiguidade Tardia.  

A igreja de Santo Amaro, pela sua localização extramuros, assume, assim, uma 

localização periférica que poderá ser relevante para o seu estudo. Seguindo o 

pensamento de Cláudio Torres
766

, o espaço onde se encontra a Igreja de Santo Amaro de 

Beja teria sido inicialmente uma necrópole fora de portas, datando os primeiros 

enterramentos do período romano. Consequentemente, seria natural que nestes 

cemitérios, fossem erguidos santuários cristãos a partir do século V, situação que se 

verificou na Basílica paleocristã do Rossio do Carmo, em Mértola. Para Carlos Alberto 

Ferreira de Almeida, no entanto, não é certo que a Igreja de Santo Amaro tivesse sido 

uma basílica cemiterial.
767

 

A Igreja de Santo Amaro de Beja tem a abside orientada para Este, estando, 

naturalmente, o portal de entrada voltado a Poente. Leonel Borrela refere mesmo que a 

orientação desta igreja é “…mais para nascente do que os outros edifícios 

pacenses…”
768

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
765 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, p. 52; 
766 Cláudio Torres, Catálogo do Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, p. 19; 
767 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, p. 52 
768 Leonel Borrela, “A Igreja de Santo Amaro “I, Diário do Alentejo, 15 de Novembro 1996, 
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            IV.  4.7.1.1.1. Uma Igreja com muitos nomes  

 

A História da Igreja de Santo Amaro é recheada de grandes modificações que 

atestam uma vida e uma ocupação bastante movimentadas e resultantes da sua 

importância como espaço religioso. Estas alterações são notórias, tanto nos vários 

nomes que a Igreja foi tendo ao longo dos tempos, atestando diferentes padroeiros, 

como nas obras físicas a que foi sendo sujeita. 

As referências à história do edifício da igreja de Santo Amaro surgem 

desenvolvidamente na escrita de Abel Viana que se baseia na consulta dos registos 

escritos da Confraria da Nossa Senhora da Graça. É através destes registos que se 

conhecem os nomes mais antigos desta igreja, nomeadamente, Igreja de Santiago, Igreja 

de Jesus, Igreja de Santa Maria da Graça e, por último, até aos dias de hoje, Igreja de 

Santo Amaro.     

Como igreja de Santiago, foi sede de paróquia durante o período da Reconquista 

e assim se mantendo até ao reinado de D. Fernando. Este nome permanece nos dias de 

hoje por ser o nome da freguesia em que se localiza a Igreja de Santo Amaro, freguesia 

de Santiago Maior. 

A designação de Igreja de Jesus surge num documento em que é instituída uma 

“capela” a Estêvão de Brito, no interior da capela- mor. Este documento data dos inícios 

do séc. XVI (1504) e é transcrito mais tarde, já no séc. XVII, no livro do Tombo da 

Confraria de Nossa Senhora da Graça. 

Já nos finais do séc. XVI, pelo menos em 1590, era designada por Igreja de 

Santa Maria da Graça como atesta um documento referido por Abel Viana
769

. É possível 

que este nome se deva ao facto de se ter estabelecido, num compartimento do mesmo 

edifício, do lado esquerdo da capela-mor, a casa da confraria de Nossa Senhora da 

Graça (que deu também o nome aos seus arredores como “arrabalde da graça”).  

Mais tarde, embora ainda no séc. XVI, voltou a adquirir, com carácter 

provisório, o nome de Santiago, numa altura em que decorria a reedificação da Igreja 

com este nome, situada intramuros.  

                                                
769 Abel Viana, Visigótico de Beja, Arquivo de Beja, p.260; 



254 

 

O século XVI foi, portanto, um momento de grandes movimentações para a 

Igreja de Santo Amaro, conhecendo três designações, de Jesus, de Santa Maria da Graça 

e de Santiago.  

Continua a desconhecer-se, por enquanto, a origem da designação que chegou 

até aos dias de hoje, Igreja de Santo Amaro. 

 

                    IV. 4.7.1.1. 2. Modificações no edifício 

 

Foi no corpo da abside da igreja que se fizeram alguma das modificações mais 

significativas (Figuras 146 e 147) Para Abel Viana, tal como já anteriormente para 

Vergílio Correia,
770

essa intervenção data do séc. XIV.
771

 A explicação dever-se-ia à 

colocação, nas suas paredes, de duas edículas tumulares de arco ogival, pertencentes a 

João Mendes (possivelmente escudeiro de D. Dinis) e sua esposa, suportadas por 

colunelos duplos. Estes arcossólios ainda hoje se podem observar nas paredes da abside 

da Igreja de Santo Amaro, estando presente, do lado esquerdo, a arca tumular de João 

Mendes e, do lado direito, o espaço provavelmente destinado à da sua mulher. Como a 

arca tumular de João Mendes tem inscrito a data de 1329, Abel Viana concluiu que as 

grandes alterações no corpo da abside datariam dessa data e teriam sido custeadas por 

João Mendes e sua esposa. Estas alterações coincidiriam, consequentemente, com o 

movimento artístico do gótico.
772

 A planta original da capela-mor teria sido, então, 

profundamente alterada, nomeadamente com a construção do arco triunfal da entrada da 

abside, de cujas jambas permanecem as bases em granito. 

Manteve-se, no entanto, a primitiva parede semicircular coberta de calota, 

voltada a nascente. 

Leitura diferente defende Cláudio Torres. Para este autor, as modificações 

significativas operadas na capela-mor da Igreja não datam do séc. XIV e não se 

prendem com a edificação das arcas tumulares, são posteriores, datando do século XVI. 

Aliás, este autor considera que toda a igreja teve “um programa arquitectónico de raiz, 

                                                
770 Vergílio Correia: “ De facto, o edifício, (…) não pode evidentemente ter sido levantado posteriormente 

ao conhecimento do gótico, como os arco-sólios da abside revelam.” Arte Visigótica, História de 

Portugal, p. 379; 
771 Abel Viana, idem, p. 258 e seguintes; 
772 “duas ediculas tumulares góticas”, Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, p. 379; 
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nos primeiros anos do séc. XVI”.
773

 Provavelmente, não será este facto estranho às 

sucessivas alterações de nome que, como referimos, o edifício sofreu nesse século. A 

justificação de Cláudio Torres assenta no que o autor classificou como uma nova 

proposta de leitura estilística do monumento
774

. Com efeito, este autor considera que a 

arca tumular de João Mendes, suporte da cronologia de Abel Viana, poderia não ter sido 

destinada à capela-mor da Igreja de Santo Amaro 
775

 (hoje encontra-se, efectivamente, 

no espaço da capela-mor da Igreja de Santo Amaro) e poderia eventualmente ter vindo 

de outro local, porventura da capela tumular do Convento de S. Francisco, obra do séc. 

XIV; acrescenta ainda que os colunelos e pequenos capitéis de suporte da arca tumular 

de João Mendes, “pela sua morfologia decorativa”,
776

 não podem ser anteriores ao séc. 

XV ou inícios do séc. XVI. Para comprovar esta conclusão, Cláudio Torres junta o 

testemunho de um outro documento escrito da Confraria de Nossa Senhora da Graça, 

datado de 1504, em que se refere a instituição de uma “capela” a Estêvão de Brito, 

alcaide-mor de Beja e sua mulher, na capela-mor da Igreja. Deste modo, a 

reestruturação do altar-mor ter-se-ia ficado a dever à acção desta figura eminente que 

escolhera este lugar sagrado para se dar a sepultar
777

 e dataria de uma cronologia mais 

tardia. Ao olhar para o interior da igreja, particularmente para as dimensões da nave 

central e naves laterais e pormenores decorativos dos arcos, particularmente o seu 

chanfro
778

, Cláudio Torres completa a sua ideia, reafirmando que, ao contrário do que 

durante muito tempo se pensou, as grandes alterações no interior da Igreja de Santo 

Amaro datarão dos finais do séc. XV ou inícios do séc. XVI.  

Os finais do séc. XVI e o século XVII
779

 trouxeram novas alterações à Igreja de 

Santo Amaro, nomeadamente a construção das duas capelas voltadas a sul e a norte. 

Junto ao portão principal, voltado a ocidente, são realizadas obras de reparação no 

alpendre ou galilé o qual, no séc. XVIII, acaba por desaparecer. No séc. XVIII, ter-se-ia 

dado, segundo Cláudio Torres, a última campanha de obras em que possivelmente 

                                                
773 Cláudio Torres, Catálogo do Núcleo Visigótico, p. 22. 
774 Cláudio Torres, Catálogo da Núcleo Visigótico, p. 20. 
775 Cláudio Torres faz esta afirmação apesar de “um deficiente inventário antigo do Museu Regional indica(r ) que 

este sarcófago teria sido retirado de Santo Amaro em 1921”, Catálogo do Núcleo Visigótico, p. 21. Cláudio Torres 
baseia-se no facto de Virgílio Correia não fazer referência a esse registo; 
776 Cláudio Torres, idem, p. 21; 
777 Este mesmo documento é referido por Abel Viana como prova da designação da igreja de Santo Amaro como, 
primeiramente de Santiago e no séc. XVI como Igreja de Jesus: “…capella mor da dita igrja que foi de são tiaguo q 
ora chama de Jhu”, Abel Viana, Visigótico de Beja, Arquivo de Beja, p. 259. 
778 Como já se lhe referira Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, p. 380. 
779 Vergílio Correia. “ No interior (da Igreja de Santo Amaro), restaurado na quasi totalidade porventura no 

séc.XVII…Arte Visigótica, História de Portugal, p. 379; 
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teriam sido construídas as abóbadas de berço das três naves e levantado a cabeceira da 

igreja. 

Do séc. XVIII e XIX, quase tudo se desconhece, sendo nessa altura, 

possivelmente, que a Igreja tomou o nome que continua até hoje. No entanto, sabe-se 

que, até ao final do séc. XIX, se fazia na igreja, a 15 de Janeiro, uma festa em honra de 

Santo Amaro, vendendo-se bolos com a forma de pernas e braços. Acreditava quem os 

comia que ficaria a salvo de problemas nesses membros.
780

 

No início do século XX, após a implantação da República e da Lei da Separação 

do Estado da Igreja, este lugar de culto continuado, foi abandonado à sua sorte. Em 

1921, foi entregue à Câmara Municipal de Beja e, pouco depois, passaria a albergar uma 

mercearia. Em 1936, é publicada a classificação da Igreja de Santo Amaro como 

Monumento Nacional. Apesar deste facto, como acusa Abel Viana, o abandono 

continuou e foi este autor o primeiro a defender o seu arranjo e a instalação, no seu 

espaço, de uma colecção sobre o visigótico de Beja.
781

 

Nas décadas de 50, 60 e 70, a Direcção Geral do Edifícios e Monumentos 

Nacionais procedeu a várias obras de restauro no seu interior. 

 

                  IV.  4.7.1.1.3. Permanências arquitectónicas na Igreja de Santo Amaro 

Há alguns aspectos que importa reter: a actual aparência do interior e do exterior 

da Igreja de Santo Amaro é completamente distinta da que teria sido em tempo recuado, 

quando, um monumento destinado ao culto começou a ser erigido neste local
782

; dos 

tempos mais recuados, permanecem, com vivo interesse, três elementos estruturais: i) as 

colunas das naves, com as suas bases, fustes e capitéis, ii) a parede em semicírculo da 

abside, dotada no seu topo de uma calota semiesférica, iii) as bases em granito das 

jambas do arco triunfal da abside. Estas permanências são suficientes para atrair a 

atenção de estudiosos, historiadores, historiadores da arte e arqueólogos, e manter acesa 

uma polémica desafiante e motivadora sobre as origens mais recuadas deste 

monumento.  

 

                                                
780 Site da DGEMN, Igreja de Santo Amaro de Beja; 
781 Abel Viana, Visigótico de Beja, Arquivo de Beja, p. 277; 
782 Como refere Carlos Alberto Ferreira de Almeida a propósito da Igreja de Santo Amaro de Beja: “uma arquitectura 
quase completamente remodelada na época moderna. Mas conservam-se pequenos trechos antigos…”, História da 

Arte em Portugal, vol.2, p. 118. 
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                        IV. 4.7.1.1.4. Interpretações para a Igreja de Santo Amaro e seus 

capitéis in situ 

 

A História da Arte em Portugal, tal como a Arqueologia, têm-se debatido com 

uma questão dicotómica essencial na classificação cronológica do núcleo primitivo que 

teria constituído a Igreja de Santo Amaro: construção visigótica ou moçárabe? De que 

modo, podem os capitéis in situ do seu interior, elementos remanescentes de uma época 

recuada, contribuir para responder de forma fundamentada a esta questão? 

Uma das maiores dificuldades é a classificação cronológica destes capitéis, 

como explica Carlos Alberto Ferreira de Almeida, em 1986, “ por não existirem ainda 

tentativas sistemáticas de estudo dos capitéis das épocas visigótica e moçárabe na 

península”
783

. Como foi referido anteriormente, o trabalho já realizado em Portugal 

sobre capitéis romanos, em território português, e trabalhos espanhóis sobre território 

peninsular, bem com o trabalho de Maria Amélia Fresco de Almeida, constituem passos 

muito importantes no caminho da sistematização e análise comparada de capitéis 

romanos e posteriores ao período romano (trabalho de Maria Amélia Fresco de 

Almeida), de muito difícil atribuição tipológica e cronológica.  

Recolheremos seguidamente, tanto quanto possível por ordem cronológica, as 

diferentes posições que, até ao presente, têm sido emitidas acerca da arquitectura da 

Igreja de Santo Amaro de Beja e das características dos seus capitéis in situ. 

 Vergílio Correia foi o primeiro a reconhecer o valor arquitectónico da igreja de 

Santo Amaro, em 1917, ao escrever sobre ela, num capítulo dedicado à arte visigótica 

na História de Portugal, em 1928. Nesse texto, Vergílio Correia aponta a Igreja de Santo 

Amaro como sendo o que resta, apesar das alterações, de uma basílica cristã, visigótica 

ou moçárabe
784

. Os capitéis que nela se encontram são “típicos da decadência romana e 

dos tempos subsequentes”
785

 sendo de produção “anterior ao milénio”. Naturalmente, o 

autor conclui que os construtores desta igreja lançaram mãos à obra para erigir um 

monumento cristão, numa época historicamente difícil, (mesmo “pobre”), para o 

cristianismo, erguendo um edifício de planta basilical, com os reduzidos conhecimentos 

e recursos materiais que dispunham ( …”construída de restos), ou seja, reutilizaram 

grande parte do material já existente. 

                                                
783 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História de Portugal, vol. 2, p. 119. 
784 Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, vol. 2, p. 379. 
785 Ibidem; 
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Em 1942, Aarão de Lacerda, na História da Arte em Portugal, faz uma leitura 

em muitos pontos coincidente com a de Vergílio Correia. Começa por referir o “alto 

medievalismo” da Igreja e, ressalvando os elementos variados que entram na sua 

composição, conclui que:”…(esses elementos) assentam num fundo primitivo 

visigótico, ligado com o bizantino, simbiose que se compreende, pois ela condiciona e 

prepara em grande parte esta arte bárbara”
786

. Embora concordando com o fundo 

visigótico do edifício primitivo, Aarão de Lacerda acentua o seu carácter bizantino 

demonstrado nos capitéis “de ábaco piramidal, de formação e aspecto inconfundíveis, 

desde que foram empregados nas cisternas constantinianas de Bizâncio
787

. 

Abel Viana, nos finais dos anos 40 (1949) e ao longo da década de 50, recorre, 

na sua leitura do monumento de Santo Amaro e dos seus capitéis, a estes dois autores, 

analisando pessoalmente a igreja e as peças que se encontravam no Claustro do 

Convento da Conceição. O autor escreve vários artigos sobre este tema, no Arquivo de 

Beja, bem como em Algumas Noções Elementares de Arqueologia Prática
788

 (1962), 

nos quais concorda com os dois autores anteriores, referindo-se ao contexto visigótico 

geral do edifício primitivo e aos seus capitéis visigótico-bizantinos
789

. Concretamente, 

data a construção dos fins do séc. V ou inícios do VI e explica a sua situação fora das 

muralhas da cidade devido à prática de um ritual cristão, distinto do que é seguido no 

templo intra-muros
790

. Com a chegada dos muçulmanos, a igreja intra-muros teria sido 

transformada em mesquita e a de Santo Amaro teria continuado com a fé cristã. 

D. Fernando de Almeida, em 1962, na sua obra de referência sobre Arte 

Visigótica 
791

, volta a debruçar-se sobre a origem do edifício e dos seus capitéis. Atribui 

a fundação do edifício ao séc. VII:” …a avaliar pelo material visigótico nela contido e 

pela própria planta…”
792

 Como material visigótico, salienta a coluna torsa e as outras 

colunas construídas por vários tambores. Em relação aos capitéis, considera-os todos 

diferentes, de várias procedências, trazidos para Santo Amaro e ajustados à mesma 

altura nos fustes. Nota a homogeneidade nos ábacos: “ só o ábaco é idêntico de forma 

piramidal truncada, com a base voltada para cima. Como tem sido notado, muitos 

                                                
786 Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal, 1942, p. 135, 136; 
787 Ibidem; 
788 Algumas Noções Elementares de Arqueologia Prática, Beja, 1962; 
789 Abel Viana, Igrejsa e capelas de Beja, Arquivo de Beja, vol.XIII, fasc.I a IV, 1956, p. 106; 
790 Abel Viana, Visigótico de Beja, p. 272; e 273; 
791 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal 
792 Idem, p. 182. D. Fernando de Almeida apresenta a planta da Igreja síria de Ruwêhã por ser muito 

semelhante à de Santo Amaro. 
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capitéis bizantinos são sobrepujados por ábacos deste tipo”. 
793

 Explica a presença de 

ábacos bizantinos pela influência de Ravena e do Norte de África na arte visigótica
794

. 

Após uma análise detalhada e cuidada de todos os capitéis, procedendo a 

comparações com outros exemplares peninsulares e fora da península, mostrando 

alargado conhecimento de estudos estrangeiros sobre capitéis (por exemplo o estudo de 

Kautzsch sobre capitéis) chega à conclusão de que o mesmo edifício sofreu, 

posteriormente, uma reconstrução em que foram reunidos materiais de diferentes 

origens e distintas produções. Nesta reconstrução, o autor nota que foi utilizado um 

capitel moçárabe, o qual marcaria o momento cronológico desta reorganização do 

conjunto das colunas. Não hesita D. Fernando de Almeida em considerar a origem 

visigótica primitiva deste edifício datado séc. VII. No entanto, considera o autor, este 

monumento teria sido completamente destruído e reconstruído posteriormente na época 

moçárabe. O autor não avança com uma data mas, presumivelmente, rondaria o séc. IX. 

D. Fernando de Almeida regista, portanto, um avanço na sua interpretação 

comparativamente com os autores anteriores, definindo dois momentos artísticos 

marcantes na Igreja de Santo Amaro. O primeiro, o da construção do edifício, de 

influência visigótico-bizantina, presente na planta, colunas torsas e ábacos e, o segundo, 

de reconstrução moçárabe, atestado por um capitel da colunata. É interessante salientar 

que, para esta conclusão, contribuiu decisivamente a análise dos capitéis in situ na 

igreja. E ainda hoje são pertinentes as palavras finais deste autor, ao esclarecer que a 

questão cronológica dos materiais de Santo Amaro só pode ser resolvida, aliando a 

escavação arqueológica à consulta paciente de fontes escritas
795

.   

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, em 1986, na História da Arte em Portugal 

considera que, hoje em dia, a arquitectura que se pode ver na Igreja de Santo Amaro 

resulta de uma completa remodelação, vinda da época moderna e que o autor situa nos 

séculos XV e XVI. A Igreja mantém, porém, alguns elementos antigos como é o caso 

das colunas. Ao analisar os seis capitéis in situ, o autor classifica-os maioritariamente 

como moçárabes, tal com o edifício, ponderando, na sua conclusão, as dificuldades e até 

a prematuridade das datações atribuídas, sem o apoio mais vasto de um estudo 

sistemático dos capitéis visigóticos e moçárabes. 

                                                
793 Idem, p. 185; 
794 Idem, p. 189; 
795 Idem, p. 190. O mesmo escreveu Leonel Borrela no artigo A Igreja de Santo Amaro III do Diário do 

Alentejo de 29 de Novembro de 1996; 
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Theodor Hauschild, na sua obra de 1978, em conjunto com Helmut Schlunk, 

Hispânia Antiqua, apresenta a imagem de um dos capitéis in situ da Igreja de Santo 

Amaro de Beja, datando-o do séc. VIII, e indicando-o como tendo sido reutilizado
796

. 

Em 1986, na História da Arte em Portugal, primeiro volume, do Paleolítico à Arte 

Visigótica, apresenta novamente a imagem desse capitel in situ e atribui-o à época 

visigótica. Salienta ainda a grande variedade de formas que se podem notar nos capitéis, 

de um modo geral, e não apenas no caso dos de Santo Amaro, o que dificulta a sua 

ordenação cronológica. Acrescenta o reaproveitamento dos capitéis nessa igreja
797

. 

Em 1987, Maria Amélia Fresco de Almeida apresenta a sua dissertação de 

mestrado à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

trabalhando, pela primeira vez, em conjunto, peças de escultura arquitectónica e 

funerária, pertencentes a um período pouco estudado, os séculos IV a VIII, a sul do 

Tejo. Os capitéis são tratados em conjunto com outras peças de escultura arquitectónica, 

como pilastras, pilastrinhas, colunelos, fustes de coluna, impostas, ábacos, 

modilhões/mísulas, frisos, placas/cancelas, pé de altar, mesa de altar, nichos/vieiras, 

pias, tampas sepulcrais/lápides. Maria Amélia Almeida fez um trabalho louvável, 

analisando um conjunto de monta, do qual os capitéis in situ de Santo Amaro, também 

fazem parte integrante. No entanto, sente-se que os capitéis, como peças particulares 

que são, necessitam de uma abordagem própria e de um esclarecimento objectivo da 

melhor forma de tratar as suas diversas partes constituintes. O trabalho de Maria Amélia 

Fresco de Almeida representa uma etapa fundamental, pela abordagem de um tema 

ingrato e difícil e, que para além disso, teve o mérito de abordar o Alentejo como tema 

da História da Arte, num período, a Antiguidade Tardia, que só há relativamente pouco 

tempo, começou a merecer atenção continuada.  

É de Cláudio Torres a autoria das páginas de apresentação do Catálogo do 

Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, como anteriormente referenciámos. O 

catálogo data de 1993 e apresenta uma leitura sobre a Igreja e sobre os seus capitéis in 

situ que vai de encontro a uma linha de interpretação que faz avançar, no tempo, a 

organização da colunata do monumento de Santo Amaro, baseado também na análise 

dos seus capitéis. Cláudio Torres salienta a diversidade desses capitéis (forma, 

decoração e tipo de mármore) que denuncia claramente o diferente pensamento e 

                                                
796 Theodor Hauschild, Hispânia Antiqua, estampa 94; trata-se do capitel nº 5; 
797 Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. 1, pp. 156 e 161; 
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mentalidade de quem os produziu. No entanto, considera que, apesar das suas 

diferenças, contêm “elementos unificadores suficientes para, pelo menos parcialmente, 

serem considerados contemporâneos”
798

  Alguns capitéis persistem em surgir com o seu 

aspecto mais próximo do talhe romano. Outros, pelo contrário, demonstram, segundo o 

autor, dois momentos de intervenção, o primeiro, mais antigo e mais próximo do 

espírito clássico e, o segundo, obedecendo a uma nova e distinta motivação que leva o 

talhe a adaptar-se a “um novo gosto estético”
799

 . Cláudio Torres vê, nas marcas do 

novo talhe de alguns destes capitéis, a mão de um grupo de cristãos que mantêm a sua 

crença e o seu culto num monumento exterior, afastado e marginal em relação ao centro 

da cidade, no interior das muralhas, onde prosperaria a civilização muçulmana. A 

reutilização de capitéis é, pois, feita num contexto moçárabe. 

Quanto aos fustes utilizados no suporte dos capitéis, Cláudio Torres considera-os 

reutilização de fustes romanos ou tardo-romanos que existiriam, com certeza em grande 

número, numa cidade tão importante como Pax Julia.  

As impostas, por seu lado, obedecem a uma leitura diferente e serão, para 

Cláudio Torres, devido à sua semelhança em forma, material e talhe, o resultado de 

“uma só encomenda para um programa coerente”
800

. Segundo o mesmo Cláudio Torres, 

a sua autoria não poderá ser visigótica, pois não obedece ao esquema normal utilizado 

pela imposta visigótica de forma troncopiramidal invertida e decorada nas suas quatro 

faces; estas impostas serão, pelo contrário, o resultado de um modelo simplificado, de 

faces lisas, muito utilizado na arte emiral de Córdova nos séculos IX e da primeira 

metade do século X 
801

e de que Madinat al-Zahra é um bom exemplo. Este é, pois, mais 

um elemento que, para Cláudio Torres, corrobora uma construção ou reconstrução de 

um templo de culto moçárabe, no espaço actualmente ocupado pela Igreja de Santo 

Amaro.
802

Intramuros, a actual Igreja de Santa Maria seria outro dos edifícios sagrados 

da cidade. Cláudio Torres sublinha o papel da comunidade cristã em Beja, tanto antes 

como após a chegada dos muçulmanos. 

Em 1994, Maria Antonieta Ribeiro apresenta a sua tese sobre Capitéis Romanos 

de Beja à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

                                                
798 Cláudio Torres, Catálogo do Núcleo Visigótico, p. 25; 
799 Cláudio Torres, Catálogo do Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, p. 25.  
800 Cláudio Torres, Catálogo do Núcleo Visigótico, p. 23; 
801 C. Torres, F. Branco, S. Macías e V. Lopes, A Escultura Decorativa de Portugal, Anejos de Aespa XLI, 

p. 174; 
802 C. Torres, op. Cit. p. 174; 
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publicada em 1998. A sua tese constitui um trabalho pioneiro que se tornou numa 

referência para a catalogação tipológica e cronológica de capitéis, sobre os quais, 

durante muito tempo, recaíram bastantes dúvidas. Trata-se de um ponto de partida e um 

precioso auxiliar para trabalhos seguintes, que tem por acréscimo o mérito de 

reconstituir a totalidade do capitel, a partir do exemplar que muitas vezes se encontra 

danificado ou fragmentado. O desenho tornou-se neste trabalho um documento por 

excelência, dotado de grande beleza e de uma enorme riqueza de pormenores 

informativos. É um trabalho que vem na senda da tese da autora espanhola Maria 

Angeles Gutiérrez Behemerid sobre Capitéis Romanos da Península Ibérica. 

Posteriormente, em 1997, Lídia Fernandes finaliza a sua tese apresentada também à 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa onde aborda 

detalhada e sistematicamente os capitéis romanos da Lusitânia Ocidental. Com efeito, 

estes trabalhos, conduzem à consideração de que um estudo específico sobre capitéis 

tem de procurar uma linguagem específica para estas peças. Por outro lado, é 

fundamental a organização de uma tipologia de capitéis e sua seriação cronológica.  

Leonel Borrela
803

, autor de vários artigos publicados semanalmente sob o tema 

Iconografia Pacense, no Diário do Alentejo, entre 30 de Junho de 1995 e 13 de Março 

de 1998, dedica três deles, em 1996, à Igreja de Santo Amaro. Demonstrando um 

enorme conhecimento de Beja e do seu espólio, observador atento e habituado a 

contactar diariamente com os mais diversos testemunhos da história da arte pacense, 

servindo-se da arte do desenho, divulga de uma forma clara e leve, temas complexos, 

como a muito discutida arquitectura de Santo Amaro e dos seus capitéis. Munindo-se de 

bibliografia adequada que regista nos seus artigos, faz um ponto da situação cronológica 

da Igreja da Santo Amaro, dividida entre a possibilidade de ser um templo visigótico ou 

um edifício moçárabe, ou seja, continuando cristão, mas sob domínio muçulmano. 

Lançando mão do seu conhecimento directo da igreja em questão, lança discretamente 

hipóteses 
804

 que considera “sedutoras”
805

. Uma delas, baseada na observação da 

                                                
803 Funcionário do Museu Regional de Beja  
804 Hipóteses como, por exemplo a do movimento artístico do Românico também ter chegado a Beja (o que contraria 
uma ideia aceite como certa que é a de Beja não ter conhecido o românico: “ E como a velha Beja cristã não 
conheceu o românico…”, Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, pp. 379-380) Relativamente a este 
ponto, é curioso referir a ideia de que, na altura da primeira e provisória conquista de Beja aos muçulmanos por D. 
Afonso Henriques em 1162, se poderia ter procedido à construção da Igreja de Santo Amaro. Leonel Borrela não 
considera desapropriada essa hipótese, vendo nela, inclusivamente a justificação para a grande proximidade que o 
conjunto das colunas teria originalmente entre si e para com a abside semi-cilíndrica. Ver A Igreja de Santo Amaro II, 
Diário do Alentejo, 22 de Novembro de 1996; Manuel Luís Real, por seu turno, considera-a improvável por não ser já 

hábito, no séc. XII, a construção de edifícios reaproveitando materiais anteriores (a menos que as dificuldades vividas 
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arquitectura da Igreja de Santo Amaro de Beja, é a de que esta poderia ter sido uma 

mesquita construída nos séculos IX ou X e assim ter continuado até ao século XIII.
806

 

Permite-se chegar a esta conclusão pela observação daquele que é, justamente, um dos 

elementos estruturais mais antigos do monumento: a parede semicircular do topo da 

abside, voltada a nascente, coberta por uma calota esférica. Segundo este autor, este 

pequeno espaço semicircular, apontado claramente para nascente, seria a qibla 

muçulmana.   

Esta sugestão complementa-a Leonel Borrela, com a hipótese de reutilização 

material romano e visigótico que estaria disponível da Sé visigótica situada, 

provavelmente, intramuros, no local da Igreja de Santa Maria e de material muçulmano 

proveniente de outras mesquitas, como é o caso de alguns capitéis de Santo Amaro. As 

impostas comprovariam o mesmo, na medida em que Leonel Borrela segue a leitura de 

Cláudio Torres para estas peças.  

Outro aspecto importante foi a referência de Leonel Borrela de que, nas 

imediações da Igreja de Santo Amaro, apesar de obras realizadas e das limpezas feitas 

pela DGEMN, nunca se ter encontrado restos do período visigótico
807

. A verdade é que, 

segundo parece, ainda não se terão realizado escavações com carácter sistemático na 

área circundante à Igreja
808

. Em relação a este aspecto, como afirma Cláudio Torres, a 

possibilidade de se chegar a um conhecimento seguro sobre as origens deste 

monumento, passaria irremediavelmente por escavações que, até ao presente, não se 

fizeram, na área circundante à Igreja. Por outro lado, na década de 50 do século XX, a 

zona contígua às muralhas do castelo sofreu alterações.  

Manuel Luís Real, no texto respeitante a uma comunicação de 1992 (que 

actualiza bibliografia posterior a essa data) elabora uma motivadora síntese dos 

trabalhos realizados em Portugal, sobre o período da Antiguidade Cristã, como o autor 

refere, sobretudo no campo da Arqueologia. As duas palavras iniciais do título, 

Inovação e Resistência, são deveras sugestivas e ilustradoras do balanço em que se 

                                                                                                                                          
no momento justificassem essa opção) e devido ao estilo proto-românico das impostas, já não conciliáveis com o do 
reinado de D. Afonso Henriques. Inovação e Resistência, p. 47.  
805 Leonel Borrela, Igreja de Santo Amaro I, Diário do Alentejo, 15 de Novembro de 1996; 
806 Leonel Borrela, Igreja de Santo Amaro II, Diário do Alentejo, 22 de Novembro de 1996; 
807 Leonel Borrela, Igreja de Santo Amaro I, Diário do Alentejo, 15 de Novembro de 1996; 
808 Informação fornecida por Francisco Paixão do Museu Regional de Beja; Segundo Cláudio Torres, A 

Escultura Decorativa de Portugal, O Grupo de Beja…, 2006, p. 172: “ Mesmo as obras levadas a cabo, há 

algumas décadas, na Igreja de Santo Amaro, não foram esclarecedoras e tiveram um acompanhamento 

que hoje nos parece claramente insuficiente”.  
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encontram as opiniões sobre os estudos do período da Antiguidade Cristã, como o autor 

refere em Portugal, ou seja, o surgimento de inovações, sob uma forte continuidade. 

Resume Manuel Luís Real as dificuldades metodológicas que atingem quem se 

dedica a um estudo do material desta época: constante descontextualização e 

fragmentação dos achados. Mas, por outro lado, o autor sente a necessidade de abrir 

novas orientações de investigação, no sentido de afinar os métodos de análise
809

e de 

flexibilizar a postura, em relação a tipologias e cronologias de determinados edifícios, 

em que se tem que observar, detalhadamente, as marcas de utilizações e alterações sobre 

o que originalmente foi criado. Assim sendo, existe todo um conjunto de elementos a 

levar em conta, como as técnicas populares, coincidindo com eruditas, as influências de 

modelos distantes, a insistência na utilização de certos modelos, que se prolongam, as 

diferenças regionais e a continuidade da ocupação do território (a pertinência do 

ermamento, torna-se cada vez menos plausível). É nesse sentido que refere a provável 

continuidade construtiva no sul de Portugal, após a chegada dos muçulmanos, e não a 

sua interrupção. É, nesta perspectiva, que analisa a situação construtiva, por exemplo 

em Beja: “…até meados do séc. XI, tenha havido condições para a construção e reforma 

de edifícios. A qualidade da escultura é que se foi progressivamente degradando…”
810

 

Por essa razão, situa a construção da Igreja de Santo Amaro de Beja entre o final do séc. 

X e o século XI
811

, não anterior a esse período e o mais tardar até à constituição da Taifa 

de Badajoz. Justificação para a atribuição cronológica, encontra-a na: “planimetria do 

templo, pela conjugação de capitéis reaproveitados com outros de tipologia moçárabe e, 

finalmente, pela coerência programática das impostas que, pelo seu estilo, quase 

diríamos proto-românicas…”
812

. 

Uma das conclusões que Manuel Luís Real menciona como mais significativa é 

a pertinência do estudo das comunidades moçárabes (“guardiãs das tradições romano-

visigóticas”
813

 ) e que, no caso de Beja, se deve notar a relação entre os capitéis 

moçárabes da Igreja de Santo Amaro e a produção moçárabe do reino de Leão
814

. 

 

                                                
809 Manuel Luís Real, “Inovação e Resistência: dados recentes sobre a Antiguidade Cristã no Ocidente 

Peninsular”…, p. 19; 
810 Idem, p. 47; 
811 Idem, p. 47; 
812 Ibidem; 
813 Ibidem; 
814 Ibidem; 



265 

 

IV.4.7.1.1. 5. Uma reflexão sobre os capitéis in situ da Igreja de Santo Amaro 

 

O estudo dos capitéis in situ da Igreja de Santo Amaro de Beja pode, pelas suas 

características, ajudar a desvendar alguns aspectos da natureza do edifício em que se 

encontram. Embora a arqueologia e a investigação arquivística ainda possam contribuir 

decisivamente para dissipar dúvidas acumuladas, a observação cuidada do local suscita 

as reflexões que passamos a expor. 

Os capitéis de Santo Amaro de Beja  (Figuras 148 e 151) foram colocados sobre 

fustes e sobrepujados de impostas, num determinado momento histórico, que pode ter 

sido o da construção ou reconstrução de um edifício situado fora de portas da cidade 

romana e orientado para Levante. Os capitéis não aparentam ter sido originalmente 

produzidos para o mesmo lugar pois, se assim fosse, seriam as suas semelhanças e não 

as diferenças que estariam patentes à vista. Apesar de constituírem um conjunto 

heterogéneo, os capitéis de Santo Amaro terão sido escolhidos para este local, porque 

detêm uma altura comum e um diâmetro de leito de assentamento que lhes permite 

assentar sobre fustes de diâmetro idêntico. O mesmo aconteceu em relação ao leito de 

espera, porque as impostas que parecem seguir uma linha homogénea de fabrico, 

acomodam-se naturalmente sobre os capitéis. Outro aspecto comum a peças de 

tipologias diferentes, como são os capitéis de Santo Amaro, é a utilização, em todos 

eles, do mesmo mármore alentejano, mármore de Trigaches, acusando a sua produção 

local. A visão geral que se tem do conjunto das seis colunas do interior de Santo Amaro, 

no entanto, revela algum desacerto, sobretudo na proporção entre a altura dos capitéis e 

a dos fustes, enquanto a altura total das colunas se revela baixa demais para a altura das 

naves. Não tendo sido estes capitéis, devido às suas diferenças, propositadamente 

talhados para o local onde estão, foram, no entanto, escolhidos porque obedeciam a 

parâmetros comuns de medidas e de material. A maior parte deles pode ter sofrido, 

então, uma intervenção, destinada a alterar características que possuíam e que 

interessava modificar, de modo a  se  adaptarem melhor uns aos outros, ao local e ao 

fim a que passavam a destinar-se. Apresentamos, seguidamente, algumas propostas para 

uma leitura individual e de conjunto dos capitéis que compõem o enigmático espaço 

interior da Igreja de Santo Amaro de Beja, resultantes da análise das peças e sua 

comparação com outros capitéis.  
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O capitel PCS001, assim como o capitel PCS004 teriam sido, originalmente, 

capitéis romanos de folhas nervuradas, corintizantes, de motivo liriforme, como há 

muitos exemplares em Beja. Podem datar-se, provavelmente, dos séculos II e III. O 

capitel PCS001 foi reutilizado na igreja quase como se encontrava, sofrendo uma 

alteração específica que não o transformou muito, junto às folhas laterais e respectivas 

volutas e motivo axial. Com o capitel PCS004, a situação foi completamente diferente. 

A intervenção de que foi alvo foi enérgica, ao nível das volutas, substituídas por folhas 

aderentes ao cálato. Este processo de transformação não foi, no entanto, em nosso 

entender, terminado. O motivo liriforme central foi transformado em semicírculos 

biselados, cuja tarefa, certamente árdua, não viu o seu fim. O ábaco revela a decoração 

que se encontra em alguns capitéis deste tipo, em Beja, as linguetas ovais, de bordos 

redondos. Este capitel permanece hoje como um verdadeiro palimpsesto da História da 

Arte, segundo expressão de Justino Maciel.
815

 Este capitel ficou preso entre duas 

épocas, uma, a original romana e, a seguinte, provavelmente aquela que o queria 

modificar para o integrar num novo grupo, mas que o tempo ou o engenho não terão 

deixado completar. Salienta-se pelo biselado que se lhe tentou imprimir. 

O capitel PCS002, por seu turno, foi alvo uma forte intervenção que tornou 

impossível notar-se, escondido pelo bisel vertical que cobre as suas faces, o modelo que 

originalmente teria sido. Percebe-se que este capitel, tal como se apresenta, não 

constitui a versão original, devido à alteração da lógica de distribuição das folhas e à 

altura da folha inferior, ao nível da folha média. Por outro lado, as volutas que teria nos 

ângulos foram cortadas e, em seu lugar, restaram linhas das espirais que formam 

pequenos rostos aos olhos de quem observa e que uma provável mão contemporânea se 

divertiu a acentuar, numa altura em que esta igreja estaria longe de ser Museu. Nota-se, 

entre a folha inferior angular e a nova espiral estilizada do vértice do capitel, um relevo 

que, em algumas faces, se transforma em “carinha” e que se percebe que é o ornamento 

da forma original do capitel que ali está presente. Seriam as volutas e as espirais desse 

capitel original, localizadas mais abaixo do que a espiral actual do capitel. Este capitel 

tem o ábaco irreconhecível e nem vestígio há de motivo axial. Os caulículos ou hastes 

estilizadas, que sobem da folha central inferior e se abrem em V, enrolando-se em 

espiral nas diagonais do capitel, tornaram-se no motivo ornamental a valorizar nesta 

intervenção, a par com as folhas inferior e média. Este capitel é, ou melhor, tornou-se, 

                                                
815 Justino Maciel, A Arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII, ano de 711), História da Arte 

Portuguesa, 1995, pp. 144-146; 
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um capitel de folhas nervuradas, coríntio de volutas em V, marcado pelo bisel vertical 

que lhe marca as faces. 

O capitel PCS003 é um dos dois capitéis deste espaço que não aparentam 

intervenção material no bloco-capitel. Classificámo-lo como um exemplar de folhas 

lisas, compósito, utilizado sem alteração. Apresenta a parte superior jónica, com um 

volume demasiadamente aparatoso e uma solução funcional /ornamental de duas tiras 

de pedra ou tornos, entre as volutas e o topo do limbo das folhas. Por outro lado, 

afigura-se-nos sugestiva a presença de um tipo totalmente distinto de capitel, não de 

descendência coríntia, neste conjunto de seis exemplares. O desafio da atribuição 

cronológica deste capitel mantém-se em aberto, com duas hipóteses que analisámos na 

Ficha deste capitel: a) produção em contexto romano, b) produção em contexto árabe.
816

  

O segundo capitel que não aparenta ter sofrido uma intervenção posterior à sua 

produção foi o PCS006. É um capitel de aparência insólita, sobretudo quando olhado 

em reflexos de luz e sombra, com as suas volutas duplas de hélices e espirais marcadas 

e salientes, juntamente com as folhas inferior e média, muito largas e redondas. Este 

capitel apresenta hélices e volutas abertas em V, um capitel de folhas lisas, coríntio, que 

dá continuidade a um motivo difundido do mundo mediterrânico, dos dois lados de 

Gibraltar, e que perdurará pela Antiguidade Tardia.  

O PCS005 foi completamente transformado, mas talvez se possa colocar uma 

hipótese sobre a forma original que este capitel teria tido. Seria, eventualmente, um 

capitel romano, de folhas lisas, corintizante, de cálato livre de uma folha inferior, de 

oito folhas, do século IV. Assim, será justificável a presença de folhas inferiores lisas e 

de angulares nervuradas. Ao alterar-se o capitel, o seu corpo de bloco-capitel cedeu às 

exigências do relevo, os seus ângulos foram vazados e o cálato triangular preenchido 

com motivos geométricos, que seguem o paralelismo facial 2/2. Tornou-se numa 

segunda versão, bastante distinta da original, obedecendo a outro gosto e a nova plástica 

decorativa. 

 

 

 

                                                
816 Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, Os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel 

nº 3, considerado em contexto árabe. Adaptamos agora uma posição de ponderação entre dois contextos. 
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Sistematizando, os capitéis in situ da igreja de Santo Amaro de Beja são um 

grupo tipologicamente distinto:  

PCS001 -Capitel corintizante de motivo liriforme, romano e pouco alterado 

(século III); 

PCS002- Capitel muito modificado, não permitindo a apreensão da sua forma 

original, transformado num exemplar de folhas nervuradas, coríntio, de volutas em V, 

provavelmente na altura em que foi inserido neste espaço (século IX?);  

PCS003- Capitel de folhas lisas, compósito, reutilizado sem alterações; constitui 

o único exemplar de folhas lisas compósito deste trabalho. Tanto os romanos como os 

muçulmanos produzem capitéis de folhas lisas, compósitos, aos quais este exemplar não 

se aproxima com clareza. Cronologia interrogada, século IX? 

PCS004- Capitel ligado a duas épocas: a primeira época corresponde ao capitel 

romano, corintizante, de motivo liriforme; a segunda, coincidente com o momento da 

edificação ou reconstrução do edifício, caracterizado pelo biselado das folhas; (data das 

alterações, século IX?); 

PCS005- Capitel que evidencia profundas alterações num possível original 

romano de folhas lisas, corintizante de cálato livre, transformado num capitel, 

comprometido entre o modelo coríntio, de volutas (que não se vêem já) e hélices e o 

corintizante de voluta vegetal angular (século IX?) 

PCS006 - Capitel utilizado sem intervenção, um capitel coríntio de hélices e 

volutas em V. Séculos VII-VIII? 

 Do total de seis capitéis de Santo Amaro, apenas dois, PCS003 e PCS006, não 

apresentam sinais de terem sido alterados no seu modelo original. Poder-se-á colocar a 

hipótese de as intervenções introduzidas, em quatro deles, terem sido feitas no momento 

em que a Igreja era construída ou reconstruída, mas também pode ter sido utilizado um 

capitel já com modificações. 

A questão premente em relação a este grupo de capitéis é a determinação do 

momento em que o conjunto de seis colunas foi edificado. A Igreja de Santo Amaro de 

Beja é um exemplo de reutilização de capitéis de diferentes naturezas, que se torna 

interessante pelo facto de todos os capitéis serem distintos. O valor do capitel está no 

sentido simbólico que não perde, apesar do contexto em que se insere. A reutilização, 
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nesta Igreja, é um facto, tal como na Mesquita de Córdova. A modificação que alguns 

capitéis apresentam pode dever-se à tentativa de se encontrar um elemento ornamental 

de união entre todos eles, que poderia ser uma preferência pelas volutas, mais 

estilizadas, marcadas em face no capitel ou com espirais marcantes. O talhe em bisel e o 

gosto pelo preenchimento dos espaços vazios seria uma outra linha comum.  

Em termos cronológicos, este conjunto de capitéis permanece um desafio, não 

apenas pelas hipóteses das datas em si, como pelo facto de esta cronologia implicar 

considerações sobre o momento de (re)construção do edifício. As propostas 

cronológicas que se apontam nas Fichas Individuais e se referiram acima, reportam-se 

ao momento em que se deu uma intervenção e alteração do capitel, tendo em conta que 

se reutilizaram (embora não na totalidade)  capitéis romanos. Os exemplares PCS002 e 

o PCS006, de volutas em V e hélices e volutas em V, podem integrar-se num contexto 

alargado da Antiguidade Tardia e resultam de uma evolução desta tipologia, desde o 

contexto romano, século IV. São exemplos, os capitéis de Alcácer do Sal, folhas lisas, 

EBR004 e EBR005, bem como quatro capitéis in situ de S. Pedro de Balsemão, folhas 

nervuradas. O capitel folhas lisas, compósito, PCS003, atesta dois contextos em que 

esta tipologia de capitéis encontrou grande impulso: o contexto romano e o contexto 

árabe. O capitel PCS005 é aquele que revela uma presença decorativa de maior impacto 

simbólico, aliada a um talhe inovador, pela forma como explora as potencialidades do 

cálato do capitel. Encontram-se ligações (ornamentais e de talhe, ver Base de Dados) a 

este capitel, tanto em Córdova como em S. Pedro da Nave, Zamora. 

 

IV.4.7.2. Os capitéis de Beja em Évora 

 

Capitéis folhas nervuradas, corintizantes de motivo liriforme 

PCS008 e PCS009 

 Capitel folhas nervuradas, corintizante, outros motivos no cálato-

PCS007 

Como foi exposto no capítulo respeitante aos capitéis do grupo episcopal 

eborenese, as três peças que passaremos a analisar poderão ter pertencido à Colecção 

que Frei Manuel do Cenáculo, bispo pacense, reuniu nessa cidade e que, posteriormente, 

trouxe para Évora. D. Fernando de Almeida, na Arte Visigótica em Portugal, faz 
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referência a dois destes capitéis, para os quais apenas indica a sua proveniência de 

Beja.
817

O facto é que o destino que terá tido parte da variada Colecção de Frei Manuel 

do Cenáculo, quando este se desloca para Évora, causou confusão e desorientação a 

muitos estudiosos, como matuta Abel Viana: “ As treze pedras que restavam…Muita 

coisa se tem dito e escrito e se continua a dizer, a propósito das colecções arqueológicas 

do Cenáculo…quais as pedras idas para Évora e quais as que ficaram em Beja?” Abe l 

Viana insiste na questão
818

: “ Tentaremos responder à primeira interrogativa: Quantas 

“pedras” havia na colecção de Cenáculo? Consideram-se como “pedras” as lápides, 

capitéis e outros elementos arquitectónicos, fragmentos de grandes estátuas, etc. , 

excluindo os objectos de pequeno volume e peso. Há alguma relação da sua autoria?...” 

819
 E Abel Viana prossegue, desfiando o fim de algumas das peças que Frei Manuel do 

Cenáculo reunira, enquanto bispo em Beja, e às quais juntara peças de Lisboa. Esta 

Colecção Lapidar de Frei Manuel do Cenáculo constituiu o núcleo do Museu Sesinando 

Cenáculo Pacense, inaugurado em 1791, ocupando as dependências do Paço Episcopal 

de Beja.
820

 

Não se sabendo se estes capitéis de Beja terão vindo para Évora, integrados no 

grupo que acompanhou o Bispo e, perante uma quase total ausência de informação 

sobre os ditos capitéis, procurou-se, no Álbum de Frei Manuel do Cenáculo Villas-

Boas, algum esclarecimento sobre as ditas peças. Este Álbum, de grande interesse, 

apresenta os desenhos de quatro capitéis (Figuras 156 A, B, C, D) e, para apenas um 

deles, o número 114, é apresentada a origem, Beja, Lugar do Pé da Cruz. Dois dos 

capitéis que se apresentam são corintizantes, mas os desenhos, que se supõem fiéis, não 

se assemelham aos exemplares presentes no Museu de Évora; aliás, nenhum dos 

desenhos se aproxima dos capitéis que estão actualmente em Beja (Núcleo Visigótico) 

ou no Museu de Évora. 

Em Évora estão, portanto, expostos três capitéis de Beja sobre cuja 

contextualização tudo permanece em aberto. Dois deles, PCS008 e PCS009 são 

exemplares de folhas nervuradas, corintizantes de motivo liriforme, um tipo de capitel 

não canónico, se olhado através dos parâmetros de Vitrúvio, mas que a Antiguidade 

Clássica, desde cedo, desenvolveu. A Antiguidade Tardia perseverou neste gosto, 

                                                
817 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, peça número 128, p 204 e número 161-

162, p.208; O autor não se refere ao capitel PCS008; 
818 Abel Viana, Epigrafia Pacense – As pedras de Cenáculo, Arquivo de Beja, nº 9, 1952, p. 3; 
819 Abel Viana, Epigrafia Pacense – As pedras de Cenáculo…, nº9, 1952, p.9; 
820 Abel Viana, Museu Regional de Beja. Secção Lapidar, Arquivo de Beja, pp. 349; 
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sobretudo em contexto romano. Estes capitéis também estudados, um deles, por D. 

Fernando de Almeida e, os dois, por Lídia Fernandes, estão propostos para o século III. 

O terceiro capitel, PCS007, distancia-se dos dois já referidos, não tanto pela 

tipologia, já que continua sendo um capitel de folhas nervuradas, corintizante mas, 

sobretudo, pelo tratamento que o tipo corintizante manifesta neste capitel. As folhas 

inferiores e as angulares são revestidas a estrias verticais fortemente biseladas que 

conferem a estes elementos naturais um distanciamento que os estiliza. Todo o corpo do 

capitel se reveste deste talhe. O ábaco e o motivo axial salientam-se em dimensão e o 

estriado do florão faz pensar numa palmeta, também ela realçada pelas incisões. A 

proporção vitruviana altura/diâmetro e altura/diagonal do ábaco estão presentes. Uma 

das faces, a voltada para o publico no Museu, ostenta o desenho, em leve relevo, de dois 

animais (Figuras 153 A, B, C) cuja observação atenta leva a descortinar duas lebres a 

correr, uma atrás da outra, com as patas em posição de corrida largada e círculo dos 

olhos marcadamente vivo. Os dois animais apenas se apresentam numa das faces, 

deixando, num cantinho da face do capitel, o que resta de duas linhas biseladas na 

vertical. Ao contrário do que D. Fernando de Almeida suspeitou, o motivo figurado não 

surge em duas das faces, mas em apenas uma. D. Fernando de Almeida não deve ter 

visto o capitel e não reparou como foi totalmente escavado no seu interior, caso 

contrário, tê-lo-ia assinalado. Estas duas circunstâncias levam a estabelecer dois 

momentos, difíceis de precisar cronologicamente, de reutilização deste capitel. Um 

deles, o momento em que as lebres foram levemente relevadas no cálato alisado do 

capitel; outro, a altura em que o leito de espera do capitel foi escavado, quase na 

totalidade da sua altura, e nos ângulos das diagonais do ábaco, abertas concavidades em 

número total de quatro. Dada a altura em que o capitel se encontra no Museu de Évora, 

esta evidência, da qual se apresenta um desenho, surge em algumas fotografias e resulta 

da percepção do tacto. 

As lebres, motivo numa das faces do cálato, tornam o capitel invulgar. A figura 

da lebre é assinalada em distintos momentos e civilizações como um elemento 

fecundante, criador de abundância, elemento lunar pela sua preferência nocturna e 

catalisador de excessos e de luxúria
821

. A lebre é vista, no contexto paleocristão, como 

                                                
821 Lebre-coelho, in Jean Chevalier Alain Gheerbrant, Dicionário dos Símbolos, Teorema, 1982, pp. 402-

404; 
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símbolo de concupiscência. Que relação, que intenções estiveram na base desta marca 

figurada no capitel?  

O reino animal, em geral e a lebre, em particular, integram a expressão artística 

da Antiguidade Tardia. O mosaico do Arnal (Maceira, Leiria) representando Orfeu 

como tocador de lyra e apaziguador da ferocidade do reino animal, conta com uma 

lebre representada a correr num canto do espaço em que a cena se desenrola.
822

Uma 

pilastra do Museu Arqueológico de Sines representa uma águia com uma lebre presa nas 

suas garras. Esta, remetida para a base da pilastra, fica encolhida e dominada pelo 

focinho, sentando-se sobre a cauda fina e comprida, as patas recolhidas e longas orelhas 

cabisbaixas.
823

 Num confronto simbólico do mundo animal, a lebre inferior e terrena, 

nitidamente sai perdedora. A águia, focinho de perfil e corpo frontal é possante e parece 

erguer a lebre nas suas garras e dominar o espaço aéreo. Sobre o focinho da águia, um 

emolduramento, qual grinalda, de onde emergem folhas de milho ou canas. A águia é a 

vencedora triunfante sobre o mundo terreno.
824

A presença de uma lebre na pilastra 

figurada de Mértola, que se encontra no Museu Nacional de Arqueologia, compõe a 

iconografia da Árvore da Vida, tratada tanto na face maior como na mais estreita da 

pilastra.
825

 Junto ao touro e leão, afrontados, apaziguados, submetido o primeiro, outros 

animais como a lebre e a pomba. É vegetal a envolvência, predominando a folhagem de 

acanto.
826

 

Dos exemplos apresentados, verifica-se que a lebre está presente no imaginário 

da zona sul do Tejo, em decoração arquitectónica. Não há dúvida de que este animal, 

representado vulgarmente em correria, se revela como símbolo de um mundo que 

importa dominar, seja pela música de Orfeu, seja pelas garras da águia. 
827

 

                                                
822 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, pp. 144-145; 
823 Justino Maciel, A Arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII, ano 711), História da Arte 

Portuguesa, vol. I, 1995, p. 139; 
824 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II (parte 3), 2008, pp. 723-724; 
825 Justino Maciel, A Arte da Antiguidade Tardia (séculos III-VIII, ano de 711), 1995, p. 139; 
826 Licínia Wrench, op. Cit. p. 622; 
827 Justino Maciel, “O território de Balsa na Antiguidade Tardia”, Tavira, território e Poder, p. 107, 

apresenta um vidro encontrado em Balsa e que se encontra no Museu Nacional de Arqueologia (nº de 

inventário C1621/01) representa no seu fundo uma cena de caça na qual dois galgos perseguem, cada um, 

uma lebre. Este vidro tem sido datado do século IV e os seus símbolos encontram-se num momento de 

transição para uma mensagem cristã “ …a cena de caça, para além do significado individual do galgo e da 

lebre (manifesta-se iconograficamente) pelo profundo sentido de que se revestia o otium rural em que se 

exercitava não só a uirtus romana como a christiana.” 
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D. Fernando de Almeida associou à análise que fez deste capitel, um outro de 

Toledo em que surge, em uma das faces, um veado a correr. 
828

 Este capitel, com uma 

altura muito aproximada à do exemplar PCS007 (31 cm) apresenta folhas esquemáticas 

nos ângulos, enrolando-se em espirais. Entre as espirais de volutas angulares, na zona 

inferior do capitel, novamente espirais e a representação do veado. 
829

 A observação da 

fotografia deste capitel dá a sensação de que o capitel foi reaproveitado e o veado surge 

em apenas uma das faces, da mesma forma que as lebres do capitel de Beja. Dada a 

leitura simbólica atribuída a este animal como representação dos neófitos e da vontade e 

conhecimento de Deus, através do baptismo, este capitel poderia provir de um 

baptistério. 
830

  

Outro detalhe que importa ressaltar na análise deste capitel é a sua reutilização, 

comum em peças como capitéis, possivelmente como pia de água benta. O capitel 

apresenta-se escavado no seu leito de espera, em quase toda a sua altura (altura de 32 

cm e escavado em 28 cm), em cavidade central. A particularidade que apresenta é o 

facto de os seus quatro ângulos apresentarem cavidades de dimensões mais reduzidas 

(Figura 154 e 155). A visualização que, assim, se obtém da parte superior do capitel tem 

semelhanças com uma peça de finalidade litúrgica, não claramente definida, oriunda de 

Mérida e apresentada por Maria Cruz Villalón.
831

 Esta autora integra-a numa categoria 

única, num conjunto de pias cuja funcionalidade, de carácter religioso, assegurado pela 

iconografia de algumas delas, se torna difícil de concretizar. A autora descreve a peça 

referida como uma pia côncava de secção circular, talhada num bloco troncopiramidal, 

em que os bordos angulares superiores estão ocupados também por pequenas 

concavidades. Esta peça de Mérida encontra paralelos numa outra de Córdova, El 

Germo, estudada por Thilo Ulbert e conhecida por uma fotografia antiga, 
832

para a qual 

                                                
828 D. Fernando de Almeida, A Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 208;Javier Magaña, Capiteles 

Tardorromanos e altomedievales de Hispania, 2006, TOL049, vol. 1, p. 244 e vol. 2, p. 442; Este autor 
apresenta como um paralelo na representação figurada, a partir do século VII, este capitel de Beja com a 

numeração OES045 que data do século VI-VII. O autor analisou este capitel a partir de duas fotografias 

de D. Fernando de Almeida de duas faces distintas deste capitel e tomou-os como dois capitéis distintos. 
829 Rafael Barroso Cabrera e Jorge Morín de Pablos, Regia Sedes Toledana, el Toledo visigodo a través 

de su escultura monumental, 2007, P. 653; 
830 Rafael Barroso, op. Cit. p. 653; 
831 Maria Cruz Villalón, Merida Visigodo- La escultura arquitectónica y litúrgica, Badajoz, 1985, figura 

197, pp. 233-238; 
832 Maria Cruz Villalón, op. Cit. p. 236; 
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várias interpretações foram avançadas,
833

 bem como numa outra peça norte-africana, um 

fragmento que se encontra no Museu de Alaoui em Tunes.  

Maria Cruz Villalón refere ainda uma outra pia octogonal existente em Mérida 

publicada por Amador de los Rios no seu estudo sobre os restos visigodos desta cidade. 

O autor coloca a hipótese de tratar de um suporte do círio que iluminava o decorrer da 

cerimónia do baptismo.
834

 

Maria Cruz Villalón pondera a utilidade da peça de Mérida, com as quatro 

concavidades laterais e sem orifício central para saída de águas, como pia utilizada no 

baptismo de crianças, servindo as bases laterais como apoio para substâncias utilizadas 

na cerimónia. O baptismo de crianças tende a vulgarizar-se a partir do século VI, 

substituindo, gradualmente, o de adultos em piscinas de imersão (fons, lauacrum, 

piscina, tinctorium) 
835

e para o qual se tornava necessário o uso de outro tipo de 

recipientes como uasa. 
836

 

A hipótese da reutilização da peça de Beja, esvaziada no interior e com as quatro 

cavidades angulares, poderá ser a de pia de água benta segundo Justino Maciel. Theodor 

Hauschild, por sua vez, sugeriu que poderia servir de base a uma pia de metal.
837

 

As considerações que se poderão tecer relativamente às reutilizações do capitel 

PCS007 de Beja, nomeadamente, o motivo das duas lebres em corrida e o esvaziamento 

                                                
833 Idem p. 236-237: Schlunk considerou que esta peça poderia ser uma mesa de altar complementar. 

Ulbert comparou a peça com outro mobiliário litúrgico e concluiu tratar-se de um particular tipo de mesa 

de altar ou de oferendas semelhante a outras de finalidade funerária como se encontra na Grécia. Para M. 

Cruz Villalón a semelhança da peça de El Germo e de Mérida vai para peças norte-.africanas e 

concretamente um fragmento que se conserva no Museu de Alaoui (Tunes), publicada por Cabrol. Este 
autor sugere a sua utilização como fonte de abluções que se localizaria no átrio de uma igreja. Apesar de 

as dúvidas quanto à função desta peça permanecerem, a proximidade das formas deve ser ressaltada. 

Maria Cruz Villalón não deixa de ligar as formas desta peça aos almofarizes (mortero) romanos e 

sublinha que sem um fundamento mais sólido, associou a peça a um conjunto de pias baptismais. Em 

Mérida existe uma outra peça publicada por Amador de los Rios que, embora com uma técnica distinta da 

peça de Mérida, também possui uma concavidade num dos seus ângulos internos junto ao bordo. Cabrol 

considera que esta peça poderia estar coberta e teria uma cúpula sustentada por pequenas colunas 

apoiadas nos agulheiros/concavidades, tal como o cantharus de S. Pedro em Roma (op. Cit. p. 237-237); 

Concluindo, M. Cruz Villalón sublinha a dificuldade (falta de contexto, difícil distinção entre as peças de 

contexto romano e visigodo) de definir tipos e funções nas pias litúrgicas que, com segurança, existiram 

em Mérida; realça a semelhança da peça de El Germo com a de Mérida e com a peça norte –africana. 
834 M. Cruz Villalón, op. Cit. p. 238, citando Amador de los Rios, J. “Monumentos Latino-bizantinos de 

Mérida,”Monumentos arquitectónicos de España, Madrid, 1877, lam. IX, figura 95;  
835 M. Cruz Villalon, op. Cit. p. 233-234; Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade 

Tardia, vol.I, pp. 90-91; 
836 Licínia Wrench, idem. Apresenta para o território actualmente português três exemplos de 

pias/lauacra: Egitania com orifício central circular; Beja, reaproveitamento de imposta troncopiramidal 

(Villalón duvida que pudesse ter fins religiosos, op. Cit. p. 238) e Braga, em forma de capitel cúbico. 
837 Agradecemos ao Professor Hauschild a forma atenciosa e disponível com que atendeu várias das 

nossas questões entre as quais a possível finalidade da reutilização desta peça. 
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interior e angular, são meramente indicadoras. Quanto ao motivo das lebres, incerto o 

seu objectivo, poderá ser a resultante de uma vontade de figuração que inserimos 

temporalmente ainda em contexto visigótico da Antiguidade Tardia. Quanto à alteração 

das formas interiores do capitel, as semelhanças formais com as peças de Mérida e de 

Córdova não deixam de ser relevantes e a sua utilização como pia parece ser, à partida, 

evidente. No entanto, o facto de esta peça possuir as quatro cavidades angulares e o 

interior tão profundamente escavado não deixa de nos sugerir outro tipo de utilização. A 

hipótese de poder funcionar como suporte a outro elemento (círios para iluminação, por 

exemplo) não deixa de ser interessante. No entanto, nada de mais pormenorizado se 

poderá avançar, de momento, quer em termos de função, quer em termos de contexto da 

intervenção que esvaziou o capitel, durante a Antiguidade Tardia ou após esta. 

               IV.4.7.3. Os restantes capitéis de Beja  

 

Os capitéis de Beja encontram-se in situ na Igreja de Santo Amaro, na exposição 

do Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja e, em reserva, na Igreja de S. 

Sebastião. A maioria das peças provém da própria cidade de Beja, o que tem sido 

salientado por muito estudiosos como uma prova irrefutável da importância da cidade, 

nos contextos romano e visigótico da Antiguidade Tardia.  

Na cidade, as peças têm origem em dois pontos específicos
838

: um deles, a Igreja 

de Santa Maria, no centro, direcção sul; e outro, junto à destruída ermida de Nossa 

Senhora da Guia, localizada precisamente sobre a porta romana de Avis, onde hoje se 

pode ver o respectivo arco (Figura 150). A Igreja de Santa Maria pode ter sido, pela sua 

situação intramuros, uma igreja de contexto visigótico, eventualmente tornada mesquita 

e cristianizada com o significativo nome de Santa Maria.
839

 Quanto à ermida de Nossa 

Senhora da Guia, foi destruída em 1893, juntamente com o referido arco, por um 

acometimento impiedoso de modernização. As pedras do arco foram depois utilizadas 

durante bastante tempo no mercado da cidade, nas bancas de venda de peixe.
840

 Em 

                                                
838 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, vol. 2, p. 

52;  
839 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, idem; Cláudio Torres, op. Cit. pp. 174-175: A actual igreja de 

Santa Maria pode ter sido outro dos templos de Beja na Alta Idade Média (…) embora se desconheça a 

localização da igreja episcopal da cidade…”; 
840 Informação recolhida com o Dr. Francisco Paixão do Museu Regional de Beja;  
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1939, o arco voltou a ser reconstruído, dando resposta a um coro de vozes de protesto, 

entre as quais a de José Leite de Vasconcelos
841

. Da ermida, pouco parece ter restado. 

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida refere que a grande maioria das pedras 

visigóticas da área das portas de Avis estava integrada na ermida da Nossa Senhora da 

Guia e que delas talvez se pudesse indiciar a existência de um outro templo também 

suburbano
842

. Quanto aos capitéis, restou um, presente no Núcleo Visigótico do Museu 

de Beja, PCS010.
843

 

Os capitéis que se encontram em Beja podem organizar-se em dois grandes 

grupos tipológicos: capitéis de folhas lisas e de folhas nervuradas, ambos registando 

desenvolvimentos próprios na sede do grupo episcopal pacense, ao longo da 

Antiguidade Tardia. 

Os capitéis de folhas lisas podem sistematizar-se da seguinte forma: 

1.  Corintizante, derivação do motivo liriforme- PCS016;Outros 

motivos no cálato- PCS020; 

2.  Corintizantes, cálato livre- PCS041; 

                                                                          PCS021; 

                                                                          PCS018; 

                                                                          PCS021; 

                                                                          PCS024;  

                                                                          PCS025; 

                                                                          PCS022; 

                                                                          PCS043; 

3. Coríntios, volutas em V- PCS015; 

                                                                                      PCS017; 

                                                
841 José Leite de Vasconcelos, O Arqueólogo Português, vol. III, nºs7 e 9, 1903. 
842 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, p. 52; 
843 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II (parte 2): a autora indica 

várias peças de proveniência da Capela de Nossa Senhora da Guia em Beja, por exemplo, uma mesa de 

altar ou um friso, pp. 479-480 (séc. VII); fragmento de friso, pp. 481-482 (Século VII); friso, pp. 487-488 

(século VII); friso, pp. 489-490 (século VII); friso pp.497-498 (século VII);   
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No conjunto dos capitéis de folhas lisas constata-se a predominância do capitel 

corintizante, derivado do motivo liriforme e, com larga vantagem, um conjunto muito  

difundido no sul da Lusitania, um  sub-tipo, o capitel de folhas lisas, corintizante de 

cálato livre.  À tipologia deste capitel referimo-nos de forma mais desenvolvida no 

Capítulo II, não deixando de salientar, de momento, o percurso das suas formas e o 

modo como progride, dentro do esquema corintizante. As Figuras 156 e 157 referentes 

ao capitel PCS016 e PCS041 evidenciam o comportamento dos elementos compositivos 

desta tipologia de capitéis, nomeadamente na diminuição do número de folhas, na  

simplificação angular e na libertação do cálato de qualquer preenchimento ornamental. 

O capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre, parece revelar uma forma tardia em 

contexto romano, pela distinção muito clara entre ábaco e cálato e pelo respeito por 

algumas das proporções vitruvianas, principalmente a mais seguida, a proporção 

diâmetro do leito de assentamento/altura do capitel e a outra das proporções vitruvianas, 

a relação diagonal do ábaco/altura do capitel. 

Os dois exemplares de folhas lisas coríntios de volutas em V, PCS015 e 

PCS017, partilham as três características básicas da sua tipologia, folhas (inferior, 

apenas, em número total de oito, quatro em face e quatro angulares), volutas (em V) e 

ábaco. A proporção vitruviana, diagonal do cálato/altura do capitel, não se verifica nos 

dois capiteis que, no entanto, se equilibram na relação diâmetro do leito de 

assentamento/altura do capitel. Em ambos os casos, verifica-se a diluição dos espaços 

estruturais ábaco e cálato, vistos em face. O volume semiesférico do motivo axial 

demarca-se no bloco capitel e assinala o ábaco, visível em planta, no leito de espera das 

duas peças. Quanto a restantes características de perfil de folhas inferiores e de volutas, 

os dois capitéis distanciam-se totalmente.  

Os capitéis de folhas nervuradas de Beja podem sistematizar-se da seguinte 

forma: 

1. Corintizante, derivação do motivo liriforme- PCS010 

(Paralelismo 2/2) e PCS026 (capitel de pilastra); 

2. Quatro folhas nervuradas, influência bizantina- PCS011; 

3. Cálato folheado (capitel de imposta) - PCS019; 
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Os capitéis de folha nervuradas que encontrámos para Beja são em número mais 

reduzido do que os exemplares de folhas lisas, no entanto, apresentam um leque variado 

de tipologias mantendo a preferência pelo tipo corintizante.  

O capitel PCS010 é um capitel proveniente da destruída ermida de Nossa 

Senhora da Guia e é uma peça caracterizada pelo meticuloso tratamento naturalista dado 

às folhas que o compõem, tanto as folhas inferiores, como as angulares. O motivo que 

ocupa o centro do cálato, de ordem vegetal, varia conforme as faces (paralelismo 2/2). 

O ábaco não é coríntio, mas tão só uma estreita placa que se sobrepõe ao cálato, 

situação que, dadas as restantes características do capitel, não é vulgar. Igualmente, a 

base das folhas inferiores, pelo seu arranque do leito de assentamento do capitel, não 

corresponde ao tipo corrente encontrado em capitéis de folhas nervuradas, corintizantes, 

que se adequam ao contexto romano da Antiguidade Tardia. Esta proposta cronológica 

constitui, portanto, um ponto de partida para este capitel. 

O capitel PCS026 apresenta o compromisso entre folhas nervuradas e lisas como 

existem vários exemplos em capitéis romanos. Trata-se da composição decorativa de 

um capitel numa placa de revestimento, que pode ser entendida também como capitel de 

pilastra. O tratamento dos motivos ornamentais do capitel consiste na “vegetalização” 

da voluta que termina em roseta. O talhe vegetalista, conferido à voluta esquerda (a da 

direita encontra-se lisa), remete para um trabalho semelhante em peças do grupo 

episcopal eborense, de Alcácer do Sal, EBR006 e EBR007. Na linha inferior desta peça, 

segue um conjunto de folhas de palma. O motivo central do cálato, em triângulo 

invertido de vértices arredondados, encontra-se liso e poderá entender-se como uma 

folha. Igualmente, o motivo axial adquire uma forma de compromisso entre o 

paralelepípedo e um formato semiesférico. Com efeito, esta peça aparenta não ter ficado 

acabada. Tal como para o capitel PCS010, o ponto de partida para esta peça afigura-se-

nos ser o contexto romano da Antiguidade Tardia. 

O capitel PCS011 é uma peça integrável num tipo de capitel desenvolvido no 

Império Bizantino, a partir da segunda metade do século V (ver Ficha individual do 

capitel), caracterizado pelas amplas quatro folhas nervuradas que revestem os ângulos 

do cálato. Próxima desta, uma outra peça do grupo episcopal eborense, EBR009. O 

pormenor ornamental das peças de influência oriental nota-se pelo relevo dado ao perfil 

das folhas, no centro do cálato do capitel, como o tipo coríntio asiático tão bem 

desenvolveu. As figuras geométricas, que compõem a face do capitel, decorrem do 
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encontro do perfil dos lóbulos das folhas que revestem os ângulos ou arestas do capitel 

até ao ábaco. Os contextos eborense e pacense revelam peças de influência 

orientalizante e uma forma de interpretar o capitel, como foi seguido pelos império 

romano do oriente ou império bizantino. O contexto suévico do século VI, proposto 

para integrar este capitel, justifica-se num momento em que a presença bizantina se 

estende ao território peninsular na sua linha sudeste. O sul do conuentus pacensis acusa 

essa presença, que enfraquece, à medida que se caminha para a fronteira norte, não 

deixando de se registar por completo. 

 O capitel seguinte, PCS019, designado como de cálato folheado, integra-se na 

tipologia do capitel de imposta, estruturalmente um capitel desenvolvido na parte 

oriental do império romano. É um capitel que assimila cálato e ábaco num bloco apenas, 

assimilando o ábaco, o formato troncopiramidal da imposta. O motivo decorativo é o 

limbo da folha, cuidadosamente descrevendo os seus folíolos, preenchendo um limbo 

por face e, nas arestas, o minucioso cuidado no entrelaçar das pontas dos mesmos 

folíolos. Para este capitel, se propõe um contexto suévico da Antiguidade Tardia. 

Os dois capitéis seguintes foram englobados na categoria de capitéis esboçados, 

PCS013 e PCS014. Por capitel esboçado (ver capítulo II) entende-se o capitel cujas 

formas não foram totalmente extraídas do bloco de pedra mas, das quais, apenas se pode 

perceber o seu esboço ou rascunho. Estes dois capitéis, nestas circunstâncias, deixam 

perceber as linhas que, no final, se destacariam mas que não foram continuadas. São 

exemplos que permitem, de algum modo, visualizar o trabalho preparatório do canteiro-

capiteleiro. Não nos parece plausível ver, nestes dois capitéis, linhas tão simplificadas e 

frustes que corroborem interpretações, hoje descontextualizadas, de capitéis decadentes 

e degenerescentes. O que poderemos verificar numa evolução de capitéis na 

Antiguidade Tardia, não é só pontuado pelo seu esquematismo e linearidade, 

frequentemente entendidos como inabilidade. Nestes dois capitéis, PCS013 e PCS014, 

podem adivinhar-se as linhas evolutivas que conduzirão a dois exemplares como o 

PCS015 e o PCS017, folhas lisas, coríntios. 

Para terminar a análise dos capitéis que encontramos em Beja, para a cronologia 

da Antiguidade Tardia, deve ressalvar-se que as peças que estudámos correspondem a 

um tipo de capitel de formato troncónico, que não esgota o reportório do grupo 

episcopal pacense. Os capitéis que estão integrados em pilares e pilastras, bem como em 

dimensões mais reduzidas, em colunelos, de formato predominantemente 



280 

 

troncoprismático, são exemplares a levar em conta numa comparação geral. 

Consideramo-los capitéis integrados em peças monolíticas, como se encontram 

bastantes exemplares no Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja.
844

 Em nosso 

entender, esses capitéis troncoprismáticos adequam-se às impostas troncopiramidais 

frequentes e características do contexto visigótico da Antiguidade Tardia
845

, no grupo 

episcopal pacense, tal como em Emerita, capital metropolita e foco irradiador
846

. Este 

tipo de capitéis, para o concelho de Beja, foi apresentado por Licínia Wrench. Trata-se 

de capitéis integrantes de pilares e pilastras, cujas características decorativas são:  

 

1. Arquinhos ultrapassados; relevo ao centro sugerindo a flor do ábaco; pilar; 

847
 

2.  Arquinhos ultrapassados; no centro, uma sépala em lugar da flor do 

ábaco; fuste separado do capitel por moldura decorada com cordão; 

fragmento de pilastra; 
848

  

3.  Arquinhos ultrapassados; no topo, motivo circular com botão entre duas 

folhas estilizadas (volutas? interrogação nossa); Pilastra completa;
849

  

4. Quatro caulículos verticais, os dois extremos enrolados em volutas nas 

arestas; parte superior com V e triângulo encaixado invertido; Pilastrinha; 

850
  

5. Folíolos com volutas em espiral nos ângulos; trifólio que se encaixa entre as 

volutas em V; Colunelo (col. José Rodrigues Mourão).
851

  

Verifica-se que o motivo dos arquinhos ultrapassados é um efeito das folhas 

de acanto lisas dobradas para o exterior. A ponta revirada, com o tempo, esbate-se e 

desaparece. Resulta um efeito de arquinhos ultrapassados. Estes, ou melhor, as folhas 

                                                
844 Integrámos algumas dessas peças no nosso estudo, capitéis integrados que são, geralmente, de formato 

troncoprismático. Estas peças, para o grupo episcopal pacense foram estudadas pela Professor Doutora 

Licínia Wrench, na Tese que frequentemente é citada, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, 
quatro volumes, 2008.  
845 Exemplo, Licínia Wrench, op. Cit. vol. II (parte 2), p. 433-434;  
846 Guía Breve de la Colección visigoda, Associacíon de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, 

Mérida, 1995, pp. 1-19; 
847 Licínia Wrench, op. Cit. vol. II (parte 2), p. 445-447; 
848 Licínia Wrench, op. Cit. Vol. II (parte 2), p. 464-465; 
849 Licínia Wrench, idem, pp. 466-467; 
850 Licínia Wrench, idem, pp. 477-478; 
851 Licínia Wrench, idem, pp. 559-560; 
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de acanto e as volutas são os elementos decorativos característicos. Por outro lado, o 

motivo central está presente, recordando o ábaco. Os elementos decorativos destes 

capitéis integrados e troncoprimáticos que encontram uma síntese perfeita nas folhas e 

volutas em V, aproximam-se à ornamentação de alguns capitéis do outro tipo de 

formato troncónico. O próprio modelo da folha, classificado por D. Fernando de 

Almeida como de “fita dobrada”, também se encontra em capitéis troncónicos (Ver 

capítulos V e VI). 

 

IV.4.7.4. Os capitéis da zona centro do grupo episcopal pacense  

 

      IV. 4.7.4.1. O capitel do Castro da Cola (Ourique)  

 

 Capitel de Quatro Folhas, influência bizantina- PCS023 

 

Do local do Castro da Cola, concelho de Ourique, são provenientes duas peças 

expostas no Museu Regional de Beja, estudadas por Licínia Wrench. Uma delas, é uma 

peça de encaixe de transenna e, a outra, um fragmento de placa, ambas decoradas e em 

mármore de Trigaches.
852

A autora aponta para estas peças a cronologia interrogada 

entre os séculos VII/VIII e os séculos VIII/IX.
853

 Segundo Cláudio Torres,
854

 estas duas 

peças só fazem sentido integradas num contexto religioso. O mesmo autor acrescenta 

que não se conhece nenhuma mesquita no local, não considerando possível que o 

edifício religioso que terá existido na Antiguidade Tardia possa ter dado origem a um 

templo muçulmano.  

O capitel proveniente do Castro da Cola, PCS023, que se encontra na Igreja de 

S. Sebastião em Beja, é um capitel de dimensões reduzidas (17 cm de altura), de 

formato quase cúbico. Apresenta uma tipologia de Quatro folhas. O ábaco é apenas 

sugerido por um espaço em V invertido que se acomoda no cálato. Este capitel, para o 

qual apontámos um contexto suévico-visigótico, apresenta similaridades com os dois 

capitéis de Mértola, PCS030 e PCS045 e com um capitel que se encontra em parte 

                                                
852 Licínia Wrench, op. Cit, pp. 684-687; 
853 Cronologia proposta por Claúdio Torres no Catálogo do Núcleo Visigótico do Museu Regional de 

Beja, p. 50 e p. 59; cronologia confirmada por Manuel Luís Real, Inovação e Resistência…1995, p. 52 e 

figuras 17 a 19; 
854 C. Torres, F. Branco, S. Macías e V. Lopes, op. Cit, p. 182;  



282 

 

embebido na parede do atrium da Capela de Nossa Senhora da Rocha, Porches, 

concelho de Lagoa (ver grupo episcopal ossonobense, OSN004). 

O capitel PCS023 insere-se num espaço interior e deverá responder a uma 

finalidade precisa, mas não conhecida. Nada, na sua decoração nos remete, de forma 

inequívoca, para um ambiente religioso cristão, que se depreende ter existido na 

Antiguidade Tardia, no local de Castro da Cola, pelos vestígios de decoração 

arquitectónica de função litúrgica estudados por Licínia Wrench.  

 

                                IV.  4.7.4.2. O capitel integrado de Vilar, Alfundão (Ferreira do 

Alentejo) 

 

 Calato folheado - PCS012 

O pequeno capitel de colunelo, de estrutura integrada (base, fuste e capitel), 

mede 10 cm de altura e o seu cálato orna-se com o motivo de trifólio biselado, que 

ocupa a totalidade das faces. Encontra-se em exposição no Núcleo Visigótico do Museu 

Regional de Beja. Integrando um contexto visigótico dos séculos VII e VIII, este capitel 

é igual a uma peça de Lagares de Alpendres, Serpa, e reproduz de forma fiel vários 

exemplares muito idênticos, que se encontram no Museu Arqueológico de Badajoz. 

Poderá tratar-se de um mainel, suportando ajimez, sobrepondo-se de imposta de leito de 

espera alargado.   

 

IV.4.7.4. Os capitéis do porto mediterrânico do grupo episcopal pacense: Mértola 

 

Mértola e o rio Guadiana funcionaram, em toda a Antiguidade, como dois pólos 

dinamizadores de ligações comerciais entre o Mediterrâneo, o interior e o Atlântico. 

Mértola conheceu, desde o início, uma vocação portuária e mercantil de grande relevo, 

que a abriu a uma forte presença e influência estrangeiras. 

O oppidum pré-romano de Mértola, com extensão definida pela muralha da 

Idade do Ferro, alarga-se, não apenas ao núcleo urbano, mas também envolvendo as 

pastagens e os terrenos circundantes (Figura 158), tornou-se, a capital de ciuitas, no 

período romano. 

A vivência de Myrtilis, na Antiguidade Tardia, é ilustradora das formas diversas 

como os vários contextos podem reagir a um tempo incerto, inesperado e novo. Ao 
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contrário de um definhar da vida interna, Myrtilis revela, através de marcas na sua 

topografia, uma dinâmica social, económica e religiosa. A Figura 158 mostra, no 

espaço, alguns desses sinais de vitalidade (tendo em conta que os avanços da 

Arqueologia em Myrtilis desactualizam rapidamente qualquer tentativa de ponto da 

situação
855

):  

 

1. Zona interior da muralha romana: a parte alta da cidade, a acrópole de 

ocupação romana. Local onde a Antiguidade Tardia viu erguer-se: 

a) Um potente criptopórtico, funcionando como estrutura defensiva
856

;  

b) Um complexo baptismal, dotado de mosaicos da primeira metade do 

século VI; 

c) Junto à Igreja Matriz, têm sido encontradas peças integradas na colecção 

do Núcleo do Castelo do Museu de Mértola, que poderiam provir de um 

edifício de culto cristão anterior ao edifício da Mesquita. Depreende-se 

da leitura do Catálogo do Núcleo do Castelo do Museu de Mértola que 

teria havido remodelações no edifício da Mesquita, contando-se 

provavelmente com um edifício muçulmano, anterior à Mesquita 

Almóada do século XII. 
857

As cronologias apontadas para as peças 

                                                
855 Neste sentido, uma apresentação de Virgílio Lopes na Associação do Arqueólogos 

Portugueses, em Lisboa, no dia 11 de Dezembro de 2008, dando conta das últimas escavações e da suas 

descobertas. 
856 Santiago Macías, Mértola o Último porto do Mediterrâneo, meados séc. V, Santiago Macias, 

2005, p. 21; 

 
857 Cláudio Torres, Museu de Mértola, Núcleo do Castelo, 1991, p. 27. Neste núcleo reúne-se 

peças de cronologia compreendida ente o século V e VIII, provenientes de vários edifícios dessa época, 

entre os quais peças achadas junto à Igreja Matriz. As peças encontradas junto à Igreja Matriz, a seguir 

discriminadas com as informações do catálogo do Museu, consistem basicamente em impostas, uma placa 

de revestimento e dois capitéis. A cronologia proposta é: séculos V/VI; século VII; VII/VIII; séculos 

VIII/IX. 

É o caso de peças como III.01, fragmento de imposta com encadeado de folhas de hera, recolhida 

junto da Igreja Matriz, séc. VII, p. 46; III.02, fragmento de imposta decorada com um pequeno vaso de 

onde sai um enrolamento de caulículos terminando em folha em roseta quadripétala e folha de hera. O 
texto do catálogo informa: “Da antiga colecção reunida na Escola Primária e provável origem no edifício 

que antecedeu a Mesquita”, séc. VII, p. 47; III.03, imposta com esboço de vaso de onde partem gavinhas 

que alimentam folhas de hera, séc. VII, p. 48; VI.03 e VI.04, impostas com folhas de hera lanceoladas, 

zona palatina da Alcáçova do Castelo de Mértola, século VII/VIII, p. 59; VI.05,VI.06, impostas com 

folhas de videira, do mesmo local, século VIII/IX; VI.07,VI.08, impostas com folhas de hera, junto da 

Igreja matriz de Mértola (séc. VII); VI.09, fragmento de placa arquitectónica de revestimento com folha 

de hera e técnica de cinzelagem distinta das anteriores; proveniente do mesmo local, séculos V/VI, p. 65; 

É o caso de capitéis como I.01 (PCS029), p. 37: “ Da antiga colecção reunida na Escola 

Primária, embora possivelmente originário de uma remodelação da antiga mesquita, actual Igreja Matriz 
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provenientes deste local vão dos séculos V/VI a VIII/, segundo o mesmo 

catálogo. 

 

2. Zona extra-muros:  

a) Parte Norte: I. Basílica paleocristã do Rossio do Carmo, segunda 

metade do século V, na via para Pax Iulia; 

                                                 II. Basílica da Ermida de Santo António; 

b) Parte sul: A- Torre do Rio enquadrada no período bizantino.
858

  

 

Os capitéis com origem em Mértola podem sistematizar-se da seguinte forma: 

 

1. Capitel de folhas nervuradas- Cálato Folheado- PCS042; 

D. Fernando de Almeida afiançava ser este exemplar único de folhas nervuradas, 

o capitel PCS042, guardado em reserva no Museu Nacional de Arqueologia, de Mértola, 

porque se encontrava numa sala onde eram guardadas peças nessa localidade. No nosso 

entender, apesar do anonimato que lhe garante a indicação de 2004, nos registos do 

referido Museu, este capitel apresenta uma decoração que o aproxima de peças de 

Mértola. O cálato está coberto pelas folhas em número de oito. No intervalo das folhas, 

na parte superior do cálato, dá-se oportunidade a duas rosetas de aparecerem alternadas 

com trifólios (Paralelismo 2/2). As folhas do cálato não são independentes, mas 

encontram-se ligadas entre si, junto ao leito de assentamento do capitel, num 

movimento ondulante. O capitel em mármore, respeitador das proporções vitruvianas, 

segue um programa decorativo, no qual a folha de hera, as rosetas de seis pétalas, o 

trifólio, o cordão funiforme - preenchendo a nervura central dos grandes fólios -  e o 

recorte dos lóbulos conferem, ao capitel, um detalhe ornamental meticuloso. Outras 

peças de Mértola, nomeadamente impostas e capitéis, partilham parte desse léxico 

decorativo, sobretudo a folha da hera. O mesmo cuidado, no preenchimento de todo o 

                                                                                                                                          
de Mértola”, séculos VIII/IX. Deste texto, resta-nos a dúvida: capitel de uma remodelação da antiga 

mesquita, anterior à mesquita almóada?; I.04 (PCS027), da Rua do Castelo, séculos VII/VIII. 
858 Cláudio Torres, A Escultura decorativa de Portugal. O grupo de Beja…2006, p.183; Justino Maciel, 

“Suevos, Bizantinos e Visigodos no sul da Bética: Arte, Percursos e Fronteiras”, Trabalhos de 

Antropologia e Etnologia, 2000, pp.185-194;Justino Maciel, “ O território de Balsa na Antiguidade 

Tardia”, Tavira, Território e Poder, exposição do Museu Nacional de Arqueologia, pp. 105-126; 
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espaço do capitel, é visível nas peças de Alcácer do Sal, EBR006 e EBR007. 

Atribuímos este capitel ao contexto visigótico da Antiguidade Tardia. 

 

2. Capitéis de folhas lisas  

 

1.  Corintizante, derivação do motivo liriforme- PCS028 (Paralelismo 

2/2);  

2. Corintizante, cálato livre- PCS031; 

                                                      PCS029; 

                                                     PCS052; 

3. Coríntio- PCS032; 

4. Coríntios de hélices e volutas em V- PCS033; 

                                                                   PCS034; 

                                                                  PCS027; 

5. Quatro folhas, influência bizantina- PCS030; 

6. Coríntios de volutas em V-PCS038 (dúvidas quanto às folhas, 

nervuradas ou lisas); 

                                                        PCS039; 

                                                       PCS040; 

                                                      PCS045; 

7. Privado de volutas- PCS044; 

 

Tal como se verificou nos exemplares de Beja, os capitéis de Mértola são, 

predominantemente, de folhas lisas. O capitel PCS028 é um capitel de dimensões 

médias (23 cm de altura), equilibrado na altura/diâmetro de assentamento, de tipologia 

corintizante, derivada do motivo liriforme, alternando, como se verificou no capitel 

anterior, as duas rosetas com um elemento foliáceo, marcado com linhas verticais 

biseladas. No centro desta composição vegetal, uma folha de bordos arredondados e 



286 

 

perfil oval. De salientar, a forma como a ponta triangular da folha toca o limite do 

cálato, formando pequenos efeitos em ziguezague, pela alternância de pequenos 

triângulos. Este detalhe surge em outras peças, por exemplo, as recorrentemente citadas 

EBR006 e EBR00, de Alcácer do Sal ou mesmo em peças de funcionalidade distinta do 

capitel como o pé de altar que se analisou no grupo episcopal eborense. 

Os três capitéis seguintes, PCS029, PCS031 e PCS052, podem ser agrupados na 

tipologia corintizante, cálato livre. São, apesar deste ponto em comum, capitéis bastante 

distintos, que demonstram uma evolução deste tipo de peça. O capitel PCS021 

apresenta duas folhas, a inferior e a media com um número total de dezasseis folhas. Por 

essa razão, aproxima-se de um outro de Beja, derivação do motivo liriforme, PCS016. O 

cálato apresenta-se livre e o esquema angular segue as linhas do exemplo bejense 

(Figura 157): uma folha angular sustenta a folha voluta que, com ela, se ergue sobre a 

aresta do capitel. O capitel seguinte, PCS029, demonstra uma distinta utilização do 

mesmo tipo. As duas folhas dão lugar a uma folha inferior que rodeia o perímetro 

inferior do cálato dispondo-se duas em cada face. A folha angular sustenta a folha- 

voluta e o cálato, de formato triangular invertido, permanece livre de ornamentação. 

Uma das particularidades deste capitel reside no estreitamento junto ao leito de 

assentamento, possível modo de adaptação ao fuste, que não se encontra comummente. 

Estes dois capitéis foram encontrados nas imediações de edifícios de culto religioso 

cristão: o primeiro, PCS031, nas imediações da Basílica paleocristã do Rossio do 

Carmo e o segundo, PCS029, nas imediações da Igreja Matriz de Mértola. Um painel 

informativo do Núcleo Islâmico do Museu de Mértola aponta para uma hipotética 

origem deste capitel no edifício que antecedera a mesquita almóada de Mértola, séculos 

VIII/IX. Poderá depreender-se que se trataria de uma edificação cristã, no local onde a 

Mesquita veio a ser construída, ou que teria existido um primeiro templo muçulmano 

precedendo a construção almóada do século XII. 

O capitel PCS052 é um exemplar do mesmo tipo, de dimensão média, com uma 

folha inferior de oito folhas, dispostas distintamente das do exemplar anterior, uma em 

face e uma em ângulo. O cálato livre sublinha a sua moldura superior e apresenta um 

perfil convexo. Os ângulos do capitel dispõem de uma folha que sustenta o ábaco e que 

a ele se liga, sem deixar perceber a formação de uma voluta.
859

 

                                                
859 Agradecemos vivamente a Guilhermina Bento, do Campo Arqueológico de Mértola, o conhecimento e 

todas as informações que nos disponibilizou sobre este capitel.  
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A evolução desta tipologia é feita em termos de uma diminuição da dimensão do 

capitel e da simplificação do número de folhas, mantendo-se o princípio compositivo da 

parte angular e o cálato despojado de decoração. 

O grupo seguinte de capitéis integra a tipologia coríntia, considerando dois 

subtipos: o coríntio normal, PCS032, e o coríntio de hélices e volutas em V, PCS033, 

PCS034 e PCS027. Estes quatro capitéis surgem próximos de um contexto religioso. O 

PCS032, junto da Basílica do Rossio do Carmo e os três restantes, PCS033, PCS034 e 

PCS027, junto da Igreja Matriz de Mértola. O mesmo sucede com os capitéis que 

analisámos da tipologia corintizante, cálato livre, PCS031 e PCS029. Em resumo:  

1. Próximo da Igreja Matriz de Mértola: O capitel PCS029, corintizante, cálato 

livre; 

                                                              Os capitéis PCS033 e PCS034, coríntios, 

de hélices e volutas em V, reaproveitados no interior da Igreja; 

                                                              O fragmento de capitel, PCS027, coríntio 

de hélices e volutas em V, semelhante ao PCS006, in situ, na Igreja de Santo Amaro de 

Beja.   

2. Próximo da Basílica do Rossio do Carmo: PCS032, coríntio; 

                                                                    PCS031, corintizante, cálato livre. 

 

Começando pela Basílica Paleocristã do Rossio do Carmo, o capitel coríntio 

PCS032, afigura-se-nos do contexto romano da Antiguidade Tardia e, portanto, anterior 

à Basílica. Quanto ao capitel PCS031, consideramo-lo mais tardio e, pelas razões 

expostas na sua Ficha individual, poder-se-á considerar a hipótese de ser coevo da 

Basílica Paleocristã. 

A análise complexifica-se no caso da Matriz de Mértola, local que atesta uma 

ocupação intensa no período romano, na Antiguidade Tardia, no período de dominação 

árabe, ao longo da Idade Média, até à remodelação do século XVI. Torna-se impossível 

ligar estes quatro capitéis a edifícios precisos que existiram neste loca, ao longo da 

Antiguidade Tardia e Alta Idade Média, embora esta sua proveniência seja significativa. 
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 Destes quatro capitéis, dois estão no interior da Igreja Matriz, aí colocados na 

remodelação quinhentista. Este facto, só por si, não garante que estes dois capitéis, 

PCS033 e PCS034 tivessem vindo da Mesquita anterior. Poderiam até ter vindo de um 

edifício cristão antecedente à mesma e, como hipótese menos plausível, poderiam até 

vir de outro local.
860

 Os dois capitéis que se encontram in situ, na Igreja Matriz, 

correspondem a um tipo de capitel coríntio que a Antiguidade Tardia, contexto romano, 

começa a desenvolver e que contextos seguintes desenvolvem, o coríntio de hélices e 

volutas em V, tal como o fragmento, PCS027, que consideramos de contexto posterior, 

proveniente da Rua do Castelo, com espirais maiores e bem demarcadas como o capitel 

PCS006 de Santo Amaro. 

A ficha individual dos capitéis PCS033 e PCS034 desenvolve uma reflexão 

sobre as peças. Neste texto, parece-nos relevante estabelecer algumas relações. 

Encontra-se este tipo de capitel, com as hélices e volutas estilizadas, em Alcácer do Sal, 

EBR004 e EBR005. Lamentavelmente, não se podem comparar os motivos axiais, 

porque os capitéis de Alcácer do Sal apresentam um informe lóbulo semicircular, em 

comparação com o motivo, palmeta/vieira dos capitéis PCS033 e PCS034. Estes 

capitéis de hélices e volutas estilizadas remetem para capitéis de Mérida, do Parador 

Nacional de Turismo, de Santa Eulália de Mérida, bem como de Badajoz e capitéis 

reaproveitados em Córdova. Na Mesquita de Córdova, alguns capitéis reaproveitados 

apresentam a decoração dos óvalos na moldura do cálato; são capitéis compósitos,
861

 

nos quais se começa a detectar uma mescla decorativa: a moldura do cálato, seu limite, 

passa a ter a ornamentação do cimácio jónico. Por outro lado, o posicionamento das 

espirais das volutas sobre uma estrutura quase paralelepipédica
862

 é também perceptível 

em capitéis compósitos de Mérida, expostos no Parador Nacional de Turismo, de onde 

poderá provir uma influência para este detalhe dos capitéis reaproveitados, na Igreja 

Matriz de Mértola. A proposta cronológica para estes dois capitéis parece-nos inserir-se 

na Antiguidade Tardia, terminus post quem, contexto romano, séculos III-IV. 

                                                
860 Por que razão foram reutilizados no século XVI, altura em que este procedimento já deixara de ser 
comum? 
861 Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, vol 2, SIN 125, SIN 126,SIN 

127 e SIN128, p. 291-293;vol. 1, p. 169, datação proposta: séculos VI/VII; 
862 Javier Magaña, op. Cit. p. 332, capitéis MER018, MER019, MER020, MER056(Museu Visigodo de 

Mérida)  SIN120 reaproveitado na Mesquita de Córdova; o autor refere que as volutas destes capitéis se 

inscrevem no interior de um “tabique”(estrutura paralelepipédica, tradução nossa)) , característica das 

oficinas emeritenses, vol. I, p. 187;Datação proposta para esses capitéis, séculos V/VI. Javier Magaña 

considera que a influência dos capitéis compósitos com tabique é norte-africana, com semelhança aos 

capitéis de Kairouan p. 382; 
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O capitel PCS027, apesar de ser um fragmento, tem nítidas as hélices e as 

volutas com espirais salientes. A sua semelhança com o exemplar in situ de Santo 

Amaro de Beja, foi já notado e, tal como procedemos para com esse capitel, colocamos 

a hipótese de o exemplar PCS027 se situar num contexto mais avançado da Antiguidade 

Tardia, séc. VII. Este tipo de capitel com fortes volutas denota uma origem norte 

africana, nomeadamente em Volubilis onde se encontram exemplares datados do século 

III.
863

No interior sul da Península Ibérica, na zona de Córdova e Sevilha, encontram-se 

capitéis semelhantes no tratamento das espirais de volutas.
864

 

Os capitéis seguintes PCS030 e PCS045 aproximam-se, apesar de os termos 

considerado de tipologias diferentes. O primeiro de Quatro Folhas e o segundo coríntio 

de volutas abertas em V. Ambos apresentam uma altura entre os 20 e os 30 cm, o  

formato quase cúbico, constituindo um passo decisivo para uma nova concepção de 

capitel e de espaço por ele ocupado. A estes dois capitéis, junta-se o exemplar de Castro 

da Cola, PCS023, partilhando a tipologia PCS030. O capitel PCS045, no Museu de 

Arqueologia, está referenciado como de origem desconhecida. No entanto, tal como 

sucedeu com o capitel PCS042, esta peça, em mármore de Trigaches, apresenta uma 

decoração com folhas de hera e encontra um paralelo muito forte nas impostas do 

Núcleo do Castelo do Museu de Mértola (ver nota 96). No grupo episcopal 

ossonobense, como fizemos referência a quando da análise do capitel de Castro da Cola, 

na Capela de Nossa Senhora da Rocha, encontra-se um capitel, OSN004, que pode 

integrar-se neste conjunto, como s viu no capítulo II. 

As volutas em V são o aspecto mais característico deste tipo de capitel. A matriz 

coríntia permanece no elemento decorativo que, num apontamento breve, sintetiza a 

ideia de capitel, as volutas. As folhas do capitel PCSO45, não sendo trabalhadas, 

apresentam a nervura central. É interessante salientar a semelhança que os dois 

exemplares de Mértola, PCS030 e PCS045, juntamente com o de Castro da Cola, 

apresentam com uma peça do sul peninsular, descontextualizada, em arenito, de Cortijo 

de Casinas, Arco de la Frontera, Cádiz, exposta no Museu Arqueológico de Jerez de la 

                                                
863 Thouvenot, Le Palais dit de Gordien et la maison à la mosaïque de Venus, 1958, Planche IV, números 

3 e 4; um exemplar claramente semelhante aos de Volubilis é citado por Javier Magaña SCO006, da 

Ermita de los Santos Martires, Medinasidonia, Cádiz, séc. IV (op. Cit. vol. 2, p. 225 e vol. 1, p. 141-142); 

864 Javier Magaña, op. Cit. por exemplo o capitel SIN059 da Iglesia de San José e Espiritu Santo, 

Córdova. Que o autor data do século VI-VII, vol 1, p. 156 e vol. 2, p. 258; 
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Frontera, estudada e datada dos séculos VI-VII,
865

 por Javier Magaña . A diferença 

deste capitel, em relação aos exemplares de território português, reside nas folhas 

nervuradas, em número de quatro, como palmetas revestindo os ângulos do cálato. A 

altura do capitel é extremamente aproximada, 24 cm. Pode estabelecer-se uma 

proximidade tipológica com o tipo de capitéis que denominamos Quatro folhas de 

influência bizantina, contando com exemplares no grupo episcopal eborense, 

Caetobriga, EBR009, e do grupo episcopal pacense, PCSO11, que se aproximam 

também em dimensões. A ligação a uma peça de Conímbriga, CNB003, embora de 

dimensões mais reduzidas, é de ter em conta, na medida em que se verifica um paralelo 

com uma peça de Salona, que referimos na ficha do capitel CNB003 e que o autor 

catalão também menciona.  

O exemplar PCS045, apresenta uma folha de hera no local do motivo axial, 

disposição que constitui uma particularidade neste capitel. A folha de hera materializa o 

sentido da perpetuidade sobre o momentâneo, o efémero e o temporal. O mosaico tratou 

a folha de hera exaustivamente. A escultura arquitectónica em Mértola elegeu-a para as 

impostas, de onde emerge de um pequeno vaso. A folha de hera adorna a cabeça de 

Dionisos, assinalando a força do desejo. A folha de hera encontrou, igualmente, num 

dos capitéis da Egitania, EGT001, um tratamento especial, como se referiu para o 

grupo episcopal egitaniense. 

Os capitéis PCS030 e PCS045 inserem-se num contexto suévico da Antiguidade 

Tardia, século VI, com uma influência bizantina que se torna progressivamente mais 

clara e perceptível. 

A tipologia dos pequenos capitéis de formato troncoprismático, PCS038, 

PCS039 e PCS040, revelam a tendência para a redução do tamanho dos capitéis de 

funcionalidade litúrgica. Capitéis de um contexto visigótico da Antiguidade Tardia, os 

capitéis de Mértola valorizam o biselado das folhas, das volutas e espirais. Em termos 

ornamentais, tiram partido do enquadramento folha/motivo axial, na medida em que, 

                                                
865 Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, vol. 1, p. 143 e vol 2, p. 226, 

capitel SCO007 e SCO008. O autor refere tratar-se de uma mesma peça, um capitel coríntio para o qual 

nota a influência dos capitéis coríntios bizantinos com uma interpretação local. A influência é de capitéis 

bizantinos com quatro folhas palmiformes, angularmente dispostas em V, segundo um modelo que se 

reproduziu entre os finais do século V e VI (trabalho de Barsanti, l’Esportazione di marmi dal Proconneso 

nelle regione pontiche durante il IV-VI secolo”, Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 

dell’Arte, serie III, ano XII, p. 91-220). Javier Magaña apresenta como paralelo a este capitel, o 

OESO044 que corresponde ao nosso capitel PCS011. Este, por sua vez, remete para o nosso EBR009 de 

Caetobriga. É um tipo de capitel com quatro folhas nervuradas de influência bizantina. 
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situados no mesmo eixo, se contrapõem como triângulos opostos, como se verifica nos 

exemplares PCS038 e PCS039. 

O último capitel a referir para Mértola, de folhas lisas é o PCS044, capitel de 

formato troncónico, privado de volutas. Os seus elementos decorativos são de uma 

enorme contenção, as folhas do cálato e o ábaco. Um paralelo para este capitel encontra-

se no Museu Arqueológico de Sevilha, proveniente de Itálica, estudado por Javier 

Magaña.
866

Trata-se de um pequeno capitel com 12, 5 cm de altura, tal como o exemplar 

de Mértola, que tem 10 cm. O autor catalão data o capitel do século do século V e 

inícios do século VI descrevendo as suas folhas e o seu ábaco, embora o classifique 

como um capitel coríntio. 
867

A cronologia proposta para o capitel de Mértola é o século 

V-VI, coincidindo com a proposta do autor catalão para a sua peça. 

 

         IV. 4.7.5. Os capitéis da margem esquerda do Guadiana 

                      IV.4.7.5.1. Serpa 

                                  Capitel de colunelo integrado, cálato folheado 

(trifólio)- PCS053; 

                                  Capitel de folhas lisas, coríntio- PCS035; 

                                  Capitel de folhas de água- PCS037; 

                                  Capitel de imposta, quatro folhas nervuradas, 

corintizante, influência bizantina- PCS036;  

                                                

A fertilidade do território rural à volta de Serpa e da ribeira de Enxoé atraiu o 

povoamento romano que se condensou em uillae, como a do Monte da Salsa e Cidade 

das Rosas
868

 e outras, de grandes dimensões, como a do Monte da Oliveiras, Horta dos 

Banhos e Aldeia do Grilo. No Museu Arqueológico de Serpa, encontram-se fragmentos 

                                                
866 Javier Magaña, op. Cit, vol.1, p. 173 e vol. 2, p. 313, SIN164;o autor refere que existe um modelo 

idêntico a este em Tunes datado do século V; acrescenta que se trata de um modelo que se encontra 

representado nos sarcófagos de Ravena do século V e inícios do século VI. 
867 Um outro capitel também com folhas e ábaco, sem as volutas, encontra-se em Javier Magaña, op. Cit., 

p. 360 (vol.2), MER075; 
868 Cláudio Torres, op. Cit. p. 177; M. Conceição Lopes, Pedro C. Carvalho, Sofia, M. Gomes, 

Arqueologia do Concelho de Serpa, Câmara Municipal de Serpa, 1997, p. 74-75 e pp. 135-139; 
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de dimensões variáveis de elementos arquitectónicos ornamentados, como partes de 

entablamento, oriundos do Monte da Salsa, que aparentam pertencer a um monumento 

de dimensões consideráveis.
869

 Foi nas ruínas da uilla do Monte da Salsa, na provável 

área das termas, que foi descoberto, em 1954, uma estátua masculina com 

panejamentos, actualmente no Museu Nacional de Arqueologia.
870

 Vasco de Souza 

refere-se-lhe como um médico que se fez representar com os atributos de Esculápio e 

que, pelo penteado, atribui à época de Adriano.
871

Vasco Gil Mantas propôs uma 

associação entre um medicus pacensis, referido numa placa de Mirobriga, na qual 

expressa a sua devoção a Esculápio, e a estátua do Monte da Salsa, cuja propriedade 

poderia ser sua. 
872

 

Estas circunstâncias demonstram o prestígio e a pujança económica da área mais 

a nordeste do conuentus pacensis, atestados desde o período romano. 

A Antiguidade Tardia deixou as suas marcas neste território, pela presença, não 

abundante mas variada, de capitéis, entre outros exemplos de decoração arquitectónica e 

litúrgica,
873

como é o caso de um pé de altar, proveniente da Herdade da Abóboda,
874

   

datado do final do século VII.
875

  

Quanto a capitéis, o Museu Arqueológico de Serpa expõe um colunelo integrado 

com base, fuste e capitel, PCS053, de Alpendre de Lagares.
876

 Esta peça é muito 

semelhante a uma de Alfundão, Ferreira do Alentejo, do mesmo grupo episcopal, 

PCS012, que se encontra no Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, século VII, 

Antiguidade Tardia. O pequeno capitel, PCS053, integrado na coluna, distingue-se do 

fuste por uma moldura boleada e lisa. Nas suas faces, o motivo do trifólio, a cobrir o 

cálato; por isso, a sua designação como cálato folheado. 

O Museu Arqueológico de Serpa possui um fragmento de colunelo integrado, 

lamentavelmente sem o capitel, conservando a parte inferior da base e parte do fuste, 

                                                
869 Visitámos o Museu Arqueológico de Serpa em 2006 com a arqueóloga Ana Sofia Antunes; 
870 Luís Jorge Rodrigues Gonçalves, Escultura romana em Portugal: uma arte do quotidiano, volumes de 

texto e imagens, Studia Lusitana, 2007, vol. Texto, pp. 209-211; 
871 Vasco de Souza, Corpus Signorum Imperii romani, Corpus der Skulpturen der Römischen Welt, 

Coimbra, 1990, p. 67, fig. 14; 
872 Jorge Gonçalves, op. Cit. p. 210; ver parte sobre Mirobriga; 
873 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, 2008, vol. II, parte 3, pp. 672- 683; 
874 M. Conceição Lopes, Pedro Carvalho, Sofia Gomes, Arqueologia do Concelho de Serpa, 1997, p. 78; 
875 D. Fernando de Almeida e José Caeiro, Pé de altar visigótico na Abóboda (Serpa), Actas das III 

Jornadas Arqueológicas 1977, Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1978.  
876 M. Conceição Lopes, e outros, op. Cit, p. 51; Na necrópole de Alpendre de Lagares, a datação por 14C 

datou os esqueletos dos séculos VI-VIII, informação do Museu. 
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com caneluras (Figura158). Esta pequena coluna, bem como um fragmento de fuste 

(Figura 160) e uma base (Figura 159) proveniente da uilla da Cidade das Rosas,
877

 

comprovam a vivência da Antiguidade Tardia, na margem esquerda do Guadiana, em 

contexto alargado à volta de Serpa. 

Os três capitéis que se encontram no Museu Arqueológico de Serpa são muito 

distintos entre si, em termos de tipologia e cronologia da Antiguidade Tardia. O 

contexto dos capitéis é, regra geral, desconhecido, com excepção do capitel PCS035, 

proveniente da freguesia de Brinches (freguesia onde se localiza o Monte da Salsa). O 

capitel PCS035 pode considerar-se um exemplar de folhas lisas, coríntio, produto de 

uma oficina local, que interpreta este modelo com evidente excesso de folhas: trinta e 

duas folhas, isto é, o dobro do número usual de um capitel desta tipologia ( que é de 

dezasseis folhas). O talhe das folhas é linear, pois limita-se a traçar o seu perfil. A ponta 

que se curva para o exterior cresce num relevo arredondado, marcando o momento em 

que se curva para o exterior. O ábaco afasta-se do modelo coríntio pelas suas formas 

rectangulares, sem encurvar para o interior, no centro, parecendo um plinto. No entanto, 

as proporções próprias do capitel coríntio estão presentes, tanto no diâmetro do leito de 

assentamento/altura, como na altura e diagonal do ábaco. A particularidade deste capitel 

reside na moldura de perfil circular que contorna o motivo axial e se prolonga para os 

vértices. O motivo axial exibe um longo formato semicircular de baixo-relevo, não se 

salientando no ábaco, mas acompanhando o seu perfil quadrangular. Este capitel de 

difícil enquadramento cronológico preciso, integra-se, como primeira hipótese, no 

contexto romano da Antiguidade Tardia, século IV, e acusa um centro produtor local. 

Uma outra peça exposta na Praça de Armas do Museu Arqueológico de Serpa é  

uma peça de dimensões consideráveis, 
878

de formato troncopiramidal, provavelmente 

uma imposta. A peça sofreu um corte no seu leito de espera e a ornamentação que exibe 

distribui-se por três das quatro faces, pois uma delas foi cortada. O seu grande interesse 

reside no motivo vegetalista que se pode admirar num relevo levemente biselado em 

que, de uma videira com tronco, nascem ramos, folhas e gavinhas ondulantes, 

espalhando-se pelas faces da peça. Pelo motivo desta imposta, da qual tudo se ignora, 

                                                
877 M. Conceição Lopes, e outros, opcit, pp. 74-75.Vestígos cerâmicos, materiais de construção romanos, 

duas epígrafes funerárias (números 31 e 32, p. 118-118). Villa escavada por O. Caeiro onde se pode ver 

parte de um edifício termal e um outro para eventual armazenamento de produtos agrícolas. 

Da Cidade das Rosas, provém um fragmento de cruz vazada ( número de inventário CR.1.35), em 

depósito  no Museu Arqueológico de Serpa. 
878 Em visita ao Museu Arqueológico de Serpa em Maio de 2006, apenas registámos fotograficamente a 

peça, não procedendo a medições. 
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pode propor-se a integração num contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia, 

séculos VI- VII (Figura 161). 

O capitel PCS037 é pouco vulgar pelo formato e ornamentação. Esta peça, quase 

cónica, encontra-se fragmentada a meio. Apresenta um orifício no leito de assentamento 

e o leito de espera apresenta uma cavidade quadrangular. A ornamentação que rodeia o 

perímetro da peça é composta por pequenas folhas ovais, folhas de água, intercalando as 

maiores (de sulco interno) com as mais pequenas, lisas. Uma resposta clara à 

funcionalidade e localização desta peça é, presentemente, difícil, embora se avance com 

a proposta de integração no contexto romano da Antiguidade Tardia. 

O último capitel, PCS036, é um capitel de imposta, tipologia de influência 

bizantina. Javier Maganã
879

 considera que o capitel de imposta conheceu o seu 

desenvolvimento em Constantinopla, na primeira metade do século VI, tendo conhecido 

uma grande difusão no século VII, altura em que chega à Península. O capitel PCS036 

do Museu Arqueológico de Serpa é muito expressivo, pela influência da tipologia de 

capitel de imposta bizantino e pela aplicação do motivo, desenvolvido na parte oriental 

do Império romano, de quatro folhas angulares nervuradas, cobrindo as arestas do 

capitel. A presença oriental, neste capitel, a par com uma variedade tão forte destas 

peças, leva a seguir um percurso de ocupação sucessiva, durante o período romano e 

contexto visigótico da Antiguidade Tardia, na margem esquerda do Guadiana. Para este 

capitel, propomos o contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia, séculos VI/VII, 

numa altura em que a presença bizantina, na península, não se fazia apenas à distância 

ou por intermediários, mas era próxima e física. Embora a determinação da extensão da 

presença bizantina, na faixa sul peninsular, seja controversa, os grupos eborense e 

pacense atestam-na, nomeadamente através dos seus capitéis. 

 

                               IV.4.7.5.2 Os capitéis da Igreja de Nossa Senhora de Entre 

Ambas as Águas do Castelo de Noudar (Barrancos) 

 

Actualmente, o local de Noudar é o seu castelo tendo, no interior das muralhas, o 

que resta das ruínas da Igreja de Nossa Senhora de Entre Ambas as Águas ou de Nossa 

                                                
879 Javier Magaña, op. Cit. vol. 2, p.184, capitel VAL029 de Plà de Nadal, Valencia, apresenta um 

exemplar, quanto ao autor, de um capitel de imposta. Esse capitel é, no entanto, bastante distinto do 

exemplar que apresentamos de Serpa. 
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Senhora do Desterrro, alvo de reconstrução (Figuras 162 e 163). O seu despovoamento 

total data do século XIX e a povoação que continua viva e com uma história bem 

diferente é a de Barrancos. 

O sítio de Noudar ocupa um estratégico local de fronteira entre as províncias 

romanas da Lusitania e da Baetica, confinando, no âmbito da primeira, com o 

conuentus emeritensis. O seu território concentra, portanto, o limes de três capitais, 

Emerita Augusta, Pax Iulia e Hispalis, e é servido por vias secundárias, apanhando 

em Pax Iulia o melhor caminho para a Emerita Augusta.. 

Se a ocupação deste local se encontra comprovada para o período do Calcolítico, 

a presença romana foi caracterizada pela descontinuidade. Entre o século I a. C. e o 

século V d. C., o sítio de Noudar viveu um interregno considerável. 
880

  O papel de 

Noudar no contexto da romanização relaciona-se com a exploração de algumas minas 

na região de Barrancos/Encinasola, bem como com a presença de pequenos núcleos de 

exploração rural, denominados “casais”. O desenvolvimento significativo do muito 

próximo oppidum de S. Sixto (Lacinimurga Constantia Iulia) terá contribuído para o 

murchar da ocupação antiga de Noudar. No entanto, será o povoamento em pequenos 

casais que caracterizará a ocupação de Noudar, Aroche e Encinasola até à Alta Idade 

Idade Média. 

Os séculos IV e V assinalam a presença de povoamento em torno de um edifício 

religioso ao qual se pensa ter pertencido um conjunto de peças de decoração 

arquitectónica, algumas delas apresentadas também neste trabalho.
881

Do que foi dito, 

ressalta a exiguidade dos achados reveladores de uma estratégia de ocupação do espaço 

que prima pelo temporário. Não obstante, os vestígios que, em Noudar se encontram, 

são relevantes, pois indiciam, a nosso ver, uma ocupação que, embora ténue, existe na 

Antiguidade Tardia, contextos romano e visigótico. 

   Capitel de folhas nervuradas, corintizante, outros motivos no 

cálato (roseta), Paralelismo 2/2- PCS054 

Em Barrancos, no Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia encontra-se 

exposto o capitel PCS054 e no Castelo de Noudar encontra-se o possível fragmento de 

capitel PCS055. A origem destas peças, tal como das impostas às quais se referirá 

                                                
880 Miguel Rego, Noudar(Barrancos): Do Calcolítico à Vila Medieval, 2001, p.38 e pp123-140; 
881 Miguel Rego, op. Cit e Catálogo do Museu de Arqueologia e Etnografia de Barrancos; 
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seguidamente, é a Igreja que se encontra na praça de armas do Castelo de Noudar, a 

Igreja de Nossa Senhora de Entre Ambas as Águas ou, como também é designada, 

Igreja de Nossa Senhora do Desterro.
882

A aparência do edifício actual está 

completamente alterado em relação ao que poderá terá sido o seu aspecto original e 

encontra-se orientado a nordeste. O espólio aí encontrado, apesar de não ser abundante, 

é revelador, com já se referiu, de uma ocupação do local durante mais do que um 

contextos da Antiguidade Tardia, o romano e o visigótico. 

O lugar onde se implantou o edifício religioso da Antiguidade Tardia procurou a 

confluência de duas ribeiras, a de Ardila e a de Múrtega. Ambas serpenteando 

paralelamente acabam por se encontrar e formar o rio Ardila que afluirá ao Guadiana 

(Figura162). A Igreja localiza-se entre as duas ribeiras, num local elevado que antecede 

a sua junção, facto justificativo do nome de “Entre Ambas as Águas”.  

O capitel PCS054 é uma peça cujo talhe salienta o naturalismo das folhas. As 

folhas angulares de acanto que se estendem pelas arestas do capitel exibem um 

nervurado intenso de folíolos do qual transparece a frescura vegetalista do capitel. Nesta 

particularidade, tal como na tipologia, este capitel aproxima-se do capitel PCS010, que 

é, no entanto, de menores dimensões. A composição do capitel PCS054 é pontuada pelo 

trépano. No centro do cálato, dois motivos de rosetas encontram paralelo entre si, 

embora não da forma comummente verificada nos capitéis com esta característica. A 

Face 1 é igual à Face 2 e a Face 3 repete o motivo da Face 4. O motivo da Face 1 (muito 

desgastado, salientando-se quatro orifícios a trépano) e 2 consiste numa volumosa 

roseta de oito pétalas ou de quatro pares de duas pétalas. Entre cada par de pétalas, um 

orifício marcado a trépano. No intervalo das duas pétalas emerge uma terceira, passando 

o par a representar um trifólio (e o total a doze pétalas). Nos intervalos dos pares de 

pétalas, outros elementos vegetais se entrepõem criando uma proliferação de pétalas em 

torno de um botão central (cujo total pode ascender a dezasseis). O número de pétalas 

segue os múltiplos do algarismo quatro. No entanto, a percepção imediata que 

transparece dos motivos da face do capitel é a da roseta de oito pétalas e o pequeno 

círculo a trépano pode ser um dado identificador do tipo de flor, de grande semelhança 

com a flor da esteva que, na Primavera, preenche o campo à volta de Noudar e 

                                                
882 Referências que obtivemos da Dra Domingas Serrão da Câmara Municipal de Barrancos aquando da 

nossa estadia no local. 
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Barrancos.
883

 O paralelismo 2/ 2 com um esquema de faces contíguas do capitel 

PCS054 é, até ao momento, o único exemplo encontrado e pode resultar de uma forma 

local e muito livre de interpretar o capitel corintizante. Aliás, o tipo de capitel 

corintizante, só por si, presta-se a interpretações variadas. A representação plausível da 

flor da esteva é mais um dado a acrescentar à produção local deste capitel. As faces 3 e 

4, por sua vez, repetindo o tema da roseta, tratam-no de uma forma distinta. De menores 

dimensões e sem o detalhe indicador de se tratar da flor da esteva, a roseta com um 

número de pétalas variável, encontra-se sobrepujada de cinco folhas levemente 

lanceoladas. O desgaste dos ângulos do ábaco do capitel não deixa vestígios de 

possíveis volutas o que igualmente inviabiliza a detecção da proporção entre dimensão e 

diagonal do ábaco. No entanto, no que respeita ao diâmetro do leito de assentamento e 

altura do capitel, a proporção vitruviana não se aplica, motivo pelo qual se tem a 

sensação de que o capitel é alto demais. 

O fragmento PCS055 parece pertencer à parte central de um motivo de um 

capitel. O tratamento naturalista das formas desta pequena peça leva a considerar que 

poderia fazer parte de um capitel semelhante ao PCS054. 

Estes dois capitéis, sobretudo o primeiro, demonstram uma produção local de 

capitéis reproduzindo um tipo de capitel desenvolvido em contexto romano da 

Antiguidade Tardia, o modelo corintizante. Este protótipo foi seguido com grande 

margem de liberdade criativa, no motivo em paralelo nas faces e, como se nos afigura 

plausível, a representação da flor da esteva, muito presente no campo envolvente ao 

sítio e que marca o cálato do capitel de forma exímia. 

 

 

 

                                 IV. 4.7.5.3. As impostas da Igreja de Nossa Senhora de Entre 

Ambas as Águas do Castelo de Noudar (Barrancos) 

 

O Museu de Arqueologia e de Etnografia de Barrancos tem em exposição uma 

imposta reaproveitada na Idade Média, século XIV, para assinalar a construção do 

Castelo de Noudar e seu povoamento (Figuras 164 e 165). O texto dessa comemoração 

                                                
883883 Sugestão que nos foi transmitida pela Dra Domingas Serrão da Câmara Municipal de Barrancos no 

momento em que nos encontrávamos a observar o capitel. 
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ocupa uma das faces livres da imposta, deixando visíveis os motivos trabalhados nas 

faces laterais nas quais se inscreve uma linha de círculos tangentes contendo rosetas de 

seis pétalas lanceoladas radiais.
884

 Outras três peças de escultura arquitectónica 

encontram-se no Castelo de Noudar, tendo duas delas, motivos ligados a trifólios e 

pentafólios sobre arquinho, motivo geométrico muito representado em peças desta 

natureza. A terceira peça apresenta sinusoidal cruzada e entrelaçada (Figuras 166, 167, 

168, 169 e 170).  

As peças referidas foram encontradas na Igreja de Nossa Senhora de Entre 

Ambas as Águas, situada no recinto do Castelo de Noudar. Este facto traduz a 

existência, nesse local, de um edifício de carácter religioso integrado no contexto 

visigótico da Antiguidade Tardia.
885

 

 

IV.4.7.6. Os capitéis do porto atlântico do grupo episcopal pacense 

                                                          Sines 

Sines surge, na longa costa ocidental atlântica a sul do Tejo, como um porto de 

abrigo, de excepcionais condições naturais. Será esta condicionante geográfica que 

explicará a sua romanização e esclarecerá a sua continuidade significativa na 

Antiguidade Tardia. 

Em Sines encontra-se um invulgar espólio de escultura arquitectónica da 

Antiguidade Tardia,
886

 devido à sua quantidade e qualidade. Das suas peças ressalta 

uma homogeneidade que sugere a ideia de que pertenceriam a um mesmo edifício de 

culto cristão.
887

 Estas peças de escultura arquitectónica encontram-se em exposição no 

                                                
884 Maria Cruza Villalón, Merida Visigoda, Badajoz, 1985, pp. 318-320; 
885 Miguel Rego, Noudar (Barrancos): Do calcolítico à Vila Medieval, Trabajo de Investigación de 

Tercer ciclo, 2001, p. 133. O autor apresenta dois fragmentos de fustes com 20 cm de altura e 26 cm de 

altura para um diâmetro de 21 cm em mármore branco de grão fino; ainda uma outra peça que designa 

como cornija em mármore branco, p. 137; O autor insere o capitel nas “manifestações paleocristãs e 

tardo-romanas do século IV a meados do século VI e refere a existência de um exemplar de semelhante 

tipologia no Castelo de Moura (que, cremos ter visto no Museu local) mas que pertence ao período 

romano. Relativamente às peças de decoração arquitectónica, excluindo o capitel e fragmento, Miguel 
Rego considera-os um grupo homogéneo em que se lês a influência emeritense com irradiação em Beja 

Vera Cruz de Marmelar e Mértola (p. 139).  
886 Licínia Wrench, Decoração arquitectónica na Antiguidade Tardia, 2008, Vol. II (parte 3), pp. 689-768; 
887 Cláudio Torres, e outros, “A Escultura decorativa de Portugal”. O grupo de Beja. Anejo de AespA, pp. 

180-182: “ É um conjunto de mais de três dezenas de peças que apenas tem paralelo ao nível do território, 

na cidade de Beja (…) A cronologia proposta apresenta também uma grande homogeneidade, o que 

confere uma acrescida solidez à ideia de que todos estes elementos, integráveis, do ponto de vista 

estilístico, na área de influência emeritense, possam ter pertencido a um único monumento”; (culto a S. 

Torpes, nome actual de uma praia das proximidades?); Uma primeira História de S. Torpes foi escrita por 
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espaço museológico do Castelo de Sines que é o sítio, juntamente com a Igreja Matriz, 

que tem revelado estes vestígios, reutilizados nas suas parede. Com efeito, a reutilização 

sistemática que a Antiguidade fazia das peças talhadas em pedra tem constituído a 

garantia da sua sobrevivência até à actualidade. As peças de contexto visigótico do 

grupo de Sines, embutidas nos muros do castelo, trazem consigo as marcas de 

reutilização de molduras romanas que chegam a condicionar o seu formato e 

ornamentação. 

Os capitéis do Museu Arqueológico de Sines atestam uma vasta ocupação na 

Antiguidade Tardia, desde o contexto romano, ao visigótico, do século IV ao século 

VIII. 

Os capitéis de Sines agrupam-se consoante o tipo de capitel e seguem todos a 

linha coríntia das folhas lisas. O tipo de capitel permite interpretar espaços, funções e 

cronologias diferentes. 

Em primeiro lugar, os capitéis de coluna isenta, formato troncónico: 

                              

1.    Capitéis folhas lisas, corintizantes, motivo liriforme-PCS047 

e PCS048; 

2.   Capitel folhas lisas, coríntio, volutas em V- PCS046; 

 

Seguidamente, os capitéis de pilastra integrados:  

 

1. Capitéis de folhas lisas, coríntio de volutas em V- PCS049; 

     PCS050; 

2. Capitel de folhas lisas - PCS051 

 

                                                                                                                                          
Estevão Lis Velho, governador da Praça de Sines, intitulada Constância dos Martyres em a vida do 

glorioso S. Torpes; Foi editada em Lisboa em 1746 e eocntra-se em exposição no Museu de Sines. 

Manuel Luís Real, Inovação e Resistência: Dados recentes sobre a Antiguidade Cristã no Ocidente 

Peninsular, 1995, p. 52;  
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 Os dois capitéis de coluna isenta, PCS047, PCS048, folhas lisas, corintizantes, 

que se encontram no Museu Arqueológico de Sines, correspondem tipologicamente a 

duas peças que, correntemente, se encontram, referentes ao contexto romano da 

Antiguidade Tardia, séculos III e IV. O facto de um dos capitéis se encontrar 

sobrepujado por impostas troncopiramidais, afigura-se-nos uma coincidência de 

medidas, entre o leito de espera do capitel e o leito de assentamento da imposta e 

também um sintoma de reutilização actual. Nota-se, tal como Lídia Fernandes 

salientou
888

e o trabalho de Licínia Wrench comprovou -  
889

ao datar as duas impostas do 

contexto visigótico da Antiguidade Tardia -  que os dois conjuntos de peças, capitéis e 

impostas, não se adequam nem em funcionalidade nem em decoração. 

O capitel, PCS046, de folhas lisas, coríntio e volutas em V é um capitel quase de 

formato troncopiramidal em que o ábaco se esbate no bloco-capitel, assinalado pelo 

grande motivo semi-circular do motivo axial. Este capitel partilha a tipologia com dois 

capitéis do Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, o PCS015 e PCS017, 

encontrando-se, cronologicamente, a meio caminho entre os capitéis de matriz coríntia, 

de formato troncónico de coluna isente e o tipo de volutas em V, de formato 

troncoprismático como se encontra em exemplares de capitéis integrados. 

Os capitéis integrados em pilastra, PCS049 e PCS050, seguem a tipologia do 

capitel anterior, PCS046. Integrados em pilastras, estes capitéis destinam-se a compor, 

dividir e organizar liturgicamente o espaço interior das igrejas cristãs. Estes capitéis 

ilustram, num formato adaptado a pilar e não a coluna, troncoprismático, o 

desenvolvimento de um tipo coríntio sintético: as folhas, as volutas em V, o motivo 

axial em V ou em triângulo invertido com outro triângulo encaixado, apoiando o vértice 

no ângulo das volutas. O tipo de capitel reproduzido nos exemplares PCS049 e PSC050 

obtém uma difusão considerável, cujo foco se encontra em Mérida. As folhas seguem 

um modelo conhecido, apelidado por D. Fernando de Almeida de “fita dobrada”,
890

 

aludindo a uma folha lisa, de recorte geométrico, cuja ponta se estreita em duas linhas 

                                                
888 Lídia Fernandes  
889 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II (parte 3), 2008, p. 759-763; 

A autora apresenta algumas dúvidas quanto à imposta que apresenta a ornamentação em enxaquetado, ou 

em xadrez, mais característica do Românico. No entanto, encontra paralelos para este tipo de 

ornamentação no mosaico romano, bem como numa imposta de Mérida em depósito da Alcazaba, 

apresentada por M. Cruz Villalón. A autora espanhola sublinha a originalidade destas duas peças que 

podem ter recebido a influência norte-africana por via Mértola, Mérida, Beja, Sines.  
890 D. Fernando de Almeida, Sines Visigótica, Arquivo de Beja, volume XXV-XXVI-XXVII, anos 1968, 

1969-1970, pp. 17-30. 
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diagonais que fecham em segmento de recta. A ponta da folha encosta-se ao limbo e 

parece colar-se a ele. As folhas constituem o elemento que mais se destaca do último 

capitel, neste caso, de pilastra, PCS051, que damos como exemplo em Sines. Os três 

capitéis, PCS049, PCS050 e PCS051 integram-se no contexto visigótico da Antiguidade 

Tardia.
891

 

As peças da colecção de Sines são exemplares que desafiam a reflexão. 

Desconhece-se o local onde terão pertencido mas a sua presença revela muitas 

informações num olhar demorado e atento.
892

Embora o que se saliente num primeiro 

olhar seja a sua homogeneidade, afigura-se-nos marcante a sua originalidade e até 

intencionalidade de alguns símbolos apresentados, aspecto que seria de grande interesse 

sublinhar num estudo monográfico.  

  

       IV.  4.7.7. Os capitéis de Mirobriga (Santiago do Cacém) 
 

Quando se abordam os capitéis de Santiago do Cacém, as referências centram-se 

em Mirobriga onde foram encontrados, ao longo de sessenta anos de escavações, vários 

e bem distintos tipos de capitéis. 

Plínio-o-Velho refere Merobrica como uma das mais notáveis cidades da costa 

para além do Tejo, 
893

acrescentando que os mirobricenses qui Celitici cognominantur 

são um oppidum estipendiário.
894

Estas informações indicam uma ocupação pré-romana 

do local, no seu ponto de maior altitude designado Castelo Velho, sítio onde virá a 

implantar-se o templo central do fórum romano.
895

 

                                                
891 Licínia Wrench, op. Cit. pp.744-746: pilastra do capitel PCS049, séc. VII; pilastra do capitel PCS051, 

pp. 731-734, século VI; 
892 Das duas vezes que estivemos em Sines (2006 e 2010) tivemos a grata oportunidade de falar com o Sr. 

Rui Santos, funcionário do Museu que convive com estas peças há anos. As pesquisas que tem feito, 

nomeadamente em fontes literárias da época, vão se cruzando com a sua observação diária das peças. 

Desta leitura que varia até consoante a luz que incide na ornamentação, vai criando uma variedade de 

mensagens que vale a pena reter. 
893 Amílcar Guerra, Plínio-o-Velho e a Lusitânia, Ed. Colibri, 1995, 4,116, p. 35; 
894 Amílcar Guerra, Plínio-o-Velho e a Lusitânia, 1995, 4,118, p.35; 
895 Alarcão, Jorge de, O Domínio romano em Portugal, Publicações Europa-america, 2002, p.64-65; O 

estudo da equipa Luso-americana considera ainda por provar a continuidade de ocupação deste local 

desde a ocupação da Idade do Ferro, séculos IV-III a. C e a romanização. William, Biers, Mirobriga-

Investigations at na Iron Age and  Roman site in southern Portugal, 1981-1986, p. 140; Maria Filomena 

Barata, considera que o estabelecimento dos romanos num local previamente ocupado condicionou a 

organização no espaço deste aglomerado urbano: “ …a urbanização romana deve ter-se adaptado à 

ocupação anterior e à topografia do local, pelo que não apresenta as características ortogonais do modelo 
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Vários autores mencionam as ruínas de Merobrica como André de Resende no 

século XVI e Frei Manuel do Cenáculo, Bispo de Beja e a partir de 1802, arcebispo de 

Évora cujo interesse pelo conhecimento do passado, na grande extensão da sua diocese, 

sempre o moveu. 

No início do século XX, a partir de 1922, o Dr. João da Cruz e Silva, natural de 

Santiago do Cacém, arqueólogo, numismata e conservador do Registo Civil, deu início 

a pesquisas com um carácter sistemático no lugar de Castelo Velho. Estas investigações 

foram sendo acompanhadas da publicação de textos no Arquivo de Beja.
896

Para este 

investigador, no oppidum de Mirobriga, notam-se três fases fundamentais: a primeira 

de fixação, a segunda de resistência aos romanos e a terceira de plena romanização. 

Nesta última etapa ter-se-ia dado o aproveitamento das águas medicinais e, segundo as 

palavras do autor, “…se levantou milagrosamente o edifício das termas…”
897

 

D. Fernando de Almeida que se encarregou de escavações em Mirobriga a 

partir de 1959, considera que Mirobriga dos Célticos, (em clara referência a Plínio) foi 

transformada em ciuitas pelos romanos e que no século I foi elevada a 

municipium.
898

Neste sentido também Jorge Alarcão considera Mirobriga um 

oppidum pré-romano cujo desenvolvimento está relacionado com o comércio púnico 

do século IV a. C. A sua ocupação (ou fundação) celta é comprovada pela designação 

de Plínio acrescenta ao topónimo Merobrica. Já no período romano, Jorge Alarcão 

considera Mirobriga, uma capital de ciuitas que, durante a vigência da dinastia Flávia, 

pode ter conhecido a sua elevação a municipium. No entanto, sublinha o autor, a 

inscrição em que esta consideração se baseia, não se encontra isenta de dúvidas. 
899

 

                                                                                                                                          
ideal de urbanismo romano.” “ O sítio arqueológico de Mirobriga”, Património-Estudos, nº 1, IPPAR, 

2001, p. 46; 
896 Isabel Pereira e Teófilo Silva, Moedas Romanas do Museu Municipal de Santiago do Cacém, Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, 2007, p. 23; Cruz e Silva, “Apontamentos e Considerações sobre as 

pesquisas arqueológicas realizadas desde 1922 nos concelhos de S. Tiago do Cacém, Sines e Odemira”, 

Arquivo de Beja, Vol. III (fascículos III e IV), pp. 336-351; 
897 Cruz e Silva, op. Cit. p. 338; Este autor cita André de Resende, Antiquitates Lusitaniae quando este 

afirma que Mirobriga tinha muralhas, torres, ponte, aqueduto, fonte. Cita José Leite de Vasconcelos que 

refere as muralhas de Mirobriga de cujos vestígios Cruz e Silva dá testemunho na figura 7 da página 
342; Menciona igualmente a grande quantidade de capitéis encontrados, os quais, embora “grosseiros”, 

são “agradáveis de forma”. pp. 341-342; D. Fernando de Almeida conclui que Mirobriga foi 

transformada pelos romanos numa ciuitas com estatuto de município desde o século I. O complexo do 

Castelo Velho foi transformado num centro de peregrinações, nos século III e IV em torno de um fonte 

medicinal que deve ter existido na zona.   
898 D. Fernando de Almeida, Ruínas de Mirobriga dos Célticos (Santiago do Cacém), Edição da Junta 

Distrital de Setúbal, 1964, p. 71; 
899 Jorge Alarcão, Nova História de Portugal, dir. Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques, vol. I, Portugal, 

das Origens à Romanização, Ed Presença, 1990, p.364; 
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O estudo luso-americano levado a cabo nos anos 80 
900

expressa uma posição 

cautelosa relativamente ao estatuto e importância de Mirobriga. Por um lado, reflecte 

que Mirobriga poderia não ter passado de uma pequena cidade cujos vestígios 

arqueológicos não provam a sua municipalidade e, por outro, reconsidera a hipótese já 

colocada por D. Fernando de Almeida, de Mirobriga ser, fundamentalmente, um centro 

de peregrinação, um santuário.
901

 

Não obstante, a questão do estatuto de Mirobriga como importante cidade 

romana ou como centro de peregrinação dedicado a Esculápio,
902

 ainda se manter em 

aberto, os capitéis encontrados em Mirobriga atestam (entre outros indicadores que 

assim o provam) a sua profunda romanização e pleno desenvolvimento no século III, já 

integrando uma vivência tardia da Antiguidade.  

 

        IV.4.7.7.1. Os capitéis do balneum ocidental de Mirobriga   

 

           Quatro capitéis de pilastra de folhas lisas, coríntios- PCS068a, 

PCS068b, PCS068c e PC S068d 

          Capitel de coluna adossada, misto (jónico/corintizante)- 

PCS063 
                                                
900 William R. Biers, Mirobriga- Investigations at an Iron Age and Roman Site in Southern Portugal, 

University of Missouri-Columbia, 1981-1986, pp. 139-141; 
901 William R. Biers, idem. O estudo resultante da campanha luso-americana em Mirobriga sintetizou o 

seguinte relativamente à História deste local: 1. Os vestígios de Mirobriga sugerem tratar-se de uma 

pequena cidade com 2,8 hectares de extensão, reflectindo um pequeno local sobretudo ocupado por 
edifícios públicos e não tanto por habitações; 2.No momento em que Plínio escreveu sobre Mirobriga, no 

terceiro quartel do século I, não existia ainda os Balnea nem o Circo. Mesmo quando se dá o 

desenvolvimento maior deste local ao longo dos séculos II e III adquirindo os elementos básicos de uma 

urbanização romana, estes não ultrapassam um nível elementar; 3. Não existem arcos articulando as ruas 

com praças que desembocam em frente ou ao lado de edifícios públicos; 4. Não há fontanários ou outras 

fontes de água no local; 5. Não existem vestígios de muralha defensiva ou de cemitério; 5. Não há 

vestígios de uma Basílica; 6. A distância e a orientação do circo demonstram que este teve uma 

importância menor do que se pode supor; a sua articulação com uma estrada pode indicar que seria um 

centro regional mais do que um centro local 7. A questão da estrada pode levar a pensar se Santiago do 

Cacém não seria uma fundação romana e não medieval; 8. O complexo do templo no ponto mais alto de 

Castelo Velho foi construído no terceiro ou último quartel do século I; 9. O Circo deve ter sido construído 
pouco depois ou ser coevo do balneum oriental, edificados no início do século II; 10. O balneum 

ocidental foi construído na segunda metade do século II; 11. O período correspondente ao Antoninos e 

Severos foi o mais próspero em Conímbriga; 12. As evidências arqueológicas indicam continuidade de 

ocupação no século III, embora a actividade possa ter cessado em algumas partes de cidade; 13. Os 

balnea terão caído em desuso na segunda metade do século III; 14. Mirobriga deve ter sofrido com as 

invasões e embora o complexo do Castelo Velho possa ter continuado activo, a área de Mirobriga estaria 

muito reduzida. 
902 Cruz e Silva, op, cit. pp. 348-351; refere a lápide com inscrição a Esculápio por parte de um Cattius 

Ianuarius, medicus pacensis. Ver a referência a Serpa e à estátua a Esculápio. 



304 

 

A área arqueológica de Mirobriga inclui o complexo do templo no topo do 

Castelo Velho, os amplos balnea ocidental e oriental de acesso por uma ponte, ruas 

pavimentadas, insulae e domus. As referências arqueológicas de que se dispõe apontam 

para a proveniência dos capitéis do local dos balnea, com incidência para o balneum 

ocidental 

Do balneum ocidental são provenientes cinco capitéis. Destes, quatro são de 

pilastra e foram restaurados nas paredes das dependências das termas onde se encontram 

actualmente (Figuras 172 e 173). O quinto capitel, de coluna adossada encontra-se 

presentemente no templo do forum mas a sua proveniência é da entrada do balneum 

ocidental confirme se prova por fotografias de Cruz e Silva e de D. Fernando de 

Almeida.
903

  

Os quatro capitéis de pilastra de folhas lisas, coríntios conhecem um paralelo 

aproximado ao exemplar de capitel de folhas lisas, coríntio, também de pilastra, de 

Conímbriga (CNB028). Apesar da aproximação tipológica e estilística, os capitéis de 

Mirobriga devem ser um pouco posteriores, inícios do século II, tendo em conta o 

contexto construtivo da parte ocidental dos balnea de Mirobriga. 

O capitel do templo do forum que provém da entrada do balneum ocidental de 

Mirobriga é um caso muito interessante de um tipo invulgar de capitel. Pela sua 

estrutura descendente da matriz coríntia, folhas nervuradas e estilizadas, numa linha 

corintizante, motivo liriforme, este capitel ostenta ornamentação característica do 

capitel jónico com cinco semi-óvalos sobrepostos ao astrágalo com pérolas e discos. O 

cálato do capitel é preenchido por linguetas como se fossem caneluras concavas semi-

preenchidas. O motivo axial é uma palmeta estilizada. As faces laterais exibem o 

motivo liriforme típico do corintizante. A ornamentação lembra o capitel compósito 3 

de Odrinhas, o capitel compósito 3 da uilla romana da Retorta, Albufeira e os capitéis 

da Igreja Matriz de Mértola na decoração da borda do cálato. Lembra exemplares do 

Norte de África, por exemplo de Volubilis. Estilisticamente, este capitel compõe-se de 

uma forma muito original, de características jónicas e corintizantes, um capitel misto, 

para o qual proporíamos um contexto do século III, cronologia que não se afasta muito 

                                                
903 D. Fernando de Almeida, op. Cit. p.   e Cruz e silva, op. Cit. p.  
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da que foi proposta para a construção da parte ocidental dos balnea de Mirobriga, 

segunda metade do século II.
904

 

 

IV.4.7.7.2. Os capitéis do Museu Municipal de Santiago do Cacém de provável 

origem nos balnea de Mirobriga 

 

Quatro capitéis de coluna monolítica, esboçados? - PCS056, 

PCS057, PCS059 e PCS060 

O Museu Municipal de Santiago do Cacém possui quatro peças semelhantes 

entre si em termos de material, dimensões e estado de talhe. Uma destas peças foi 

publicada por Cruz e Silva
905

, em posição invertida, em conjunto com várias bases. O 

autor publicou apenas uma tornando-se difícil apurar ao certo qual seria.
906

 O autor, 

numa legenda à fotografia que publica, considera que esse conjunto de peças vem dos 

balnea de Mirobriga.  

Estas peças são invulgares, parecem estar esboçadas e estão mais trabalhadas na 

parte correspondente ao ábaco. Denotam um estreitamento na parte inferior do cálato 

em formato cilíndrico e deixam perceber difusamente que teriam folhas no corpo do 

cálato, característica que os faz aproximar-se aos capitéis bizonais.
907

Algumas das peças 

apresentam cortes longitudinais. Dois deles, PCS059 e PCS060 exibem um entalhe 

quadrangular no leito de espera que poderá indiciar uma forma de encaixe na estrutura 

arquitectónica.
908

 (Tipologia 5 para o ábaco?). Dois dos capitéis manifestam parte do 

fuste ligado ao capitel. Os outros dois estão isentos. As dimensões são muito 

aproximadas, o material é o mesmo e tudo leva a crer pertencerem ou estarem 

projectados para pertencer ao mesmo local. Poderemos supor que são peças esboçadas 

que iriam ser terminadas mas que por alguma razão não o foram. Talvez tempos 

posteriores tenham intervindo de forma a modificá-los sobretudo no que respeita aos 

cortes laterais que os capitéis PCS059 e PCS060 exibem. Este último capitel deixa notar 

linhas verticais do instrumento que terá operado o corte.  

                                                
904 William Biers, op. Cit. p. 140; 
905 Cruz e Silva, op. Cit. p. 346, figura 14; 
906 Considerámos como hipótese que seria a PCS056, correspondente à III.178 de William Biers.  
907 Kautzsch, Kapitellstudien; 
908 Pensabene, Scavi di Ostia, ábaco de capitel coríntio, nº 229, Tav. LXXII; A observação do leito de 

espera do capitel PCS060 permite tirar essa conclusão: o corte acompanha o formato interior 

quadrangular do leito de espera. 
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A peculiaridade destes quatro capitéis reside sobretudo no facto de aparentarem 

ser monolíticos, de possuírem uma moldura saliente de secção circular a separar o 

capitel do fuste e o formato aparentemente cónico da sua parte inferior. 

 

IV.4.7.7.3. Os capitéis do Museu Municipal de Santiago do Cacém de proveniência 

de Mirobriga  

 

       Capitel cónico liso de motivo axial, ou esboçado? – PCS058  

 

Esta peça curiosa poderia ter sido pensada para capitel num momento da sua 

existência devido ao seu motivo axial bem saliente e em formato paralelepipédico. A 

sua dimensão atinge o meio metro e o formato é cónico. O esvaziamento total do 

interior desta peça e as suas faces lisas levam a crer que se terá rapidamente desistido do 

projecto de um capitel para uma peça com uma funcionalidade mais prática. 

 

      Capitel de folhas lisas sugerindo volutas –PCS067 

  O capitel PCS067 apresenta um conjunto de folhas em número de oito no 

cálato, de ponta suavemente revirada. A ausência de hélices e volutas é total. Sobre o 

corpo do capitel, um potente ábaco, cujas proporções respeitam a norma vitruviana, tal 

como a relação diâmetro, altura e diagonal do capitel. A análise angular do capitel 

permite perceber o relevo entre o ábaco e o cálato que toma as vezes de uma voluta e 

sua espiral. Quase um capitel privado de volutas, esta peça sugere-as. 

 

 

     Capitel de pilar, corintizante, derivação do motivo liriforme – 

PCS069  
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Nas reservas do Museu de Santiago do Cacém, encontra-se um capitel que foi 

referenciado por D. Fernando de Almeida
909

e que se salienta pela originalidade do seu 

formato cúbico. As faces do capitel apresentam a disposição da tipologia corintizante e 

a roseta colocada no centro do cálato resulta da simplificação total do motivo liriforme. 

A folha de palma dispõe-se em face formando um triângulo. Os ângulos são cobertos 

pela mesma folha, que ganha vivacidade com o motivo das espirais de volutas 

enrolando-se contíguas, na parte superior do capitel. 

O capitel encimaria uma pilastra ou outro elemento de formato troncoprismático 

e é provável que a sua cronologia se prolongue pela Antiguidade Tardia sem nos ser 

possível, neste momento, sem informações adicionais, precisar um contexto. 

 

IV.4.7.7.4. Os capitéis do Centro Interpretativo das Ruínas Romanas de Mirobriga  

 

  Capitel de coluna adossada, folhas nervuradas, corintizante, motivo 

liriforme – PCS061 (cedido para exposição pelo Museu Municipal de 

Santiago do Cacém) 

No Centro Interpretativo das Ruínas Romanas de Mirobriga encontram-se dois 

capitéis, um completo e um fragmento que, aparentemente partilham a mesma tipologia 

de folhas nervuradas, corintizante, motivo liriforme e, por consequência poderiam 

ocupar um lugar próximo. O capitel completo, PCS061 é de adossamento, podendo, 

lateralmente, notar-se dois remates com moldura ressaltada que anunciam o terminus 

das faces laterais do capitel. Este capitel aproxima-se em tipologia, material e 

dimensões, ao capitel PCS063 que está no tempo do Castelo Velho mas que é originário 

da entrada do balneum ocidental, variando apenas a ornamentação da face 1.Este 

capitel pode ter vindo dos balnea, na altura das escavações de Cruz e Silva.
910

 

 

 

                                                
909 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 209, nº 164, planche XX; o autor 

refere que este capitel foi encontrado “junto à vila”; D. Fernando de Almeida deve referir-se a 

Mirobriga. 
910 Indicação de William Biers, op. Cit. p. 195; 
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Fragmento de capitel, folhas nervuradas, corintizante, motivo 

liriforme (?) – PCS062. 

Do fragmento, PCS062, presente no Museu das Ruínas de Mirobriga, pode 

observar-se a formação da voluta e a sua espiral em roseta pentafólia. Pode tratar-se de 

um exemplar idêntico ao PCS061. 

 

IV.4.7.7.5. Capitel do Museu Municipal de Santiago do Cacém, proveniente de 

Pomar do Mouros 

 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, motivo liriforme, 

Paralelismo 2/2- PCS065 

O capitel PCS065 revelou uma decoração diferenciada ao ser analisado em 

várias faces. A sua característica notória é a utilização expressiva e criativa da folha de 

acanto de lóbulos lanceolados. Duas das faces teriam o motivo liriforme desdobrando-se 

em rosetas quadripétalas adossadas. As outras faces compõem-se de haste central 

ladeada de folíolos de acanto, cujas pontas se abrem na direcção de um motivo central 

saliente e circular com uma roseta onde se nota o botão interior. A linha decorativa é o 

corintizante, motivo liriforme variando consoante as faces. As proporções afastam-se do 

modelo de Vitrúvio e o capitel ultrapassa em altura a proporcionalidade relativa ao 

diâmetro.    
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     Capítulo IV. 8. Os capitéis do grupo episcopal ossonobense 

 

O grupo episcopal ossonobense, na Antiguidade Tardia, ocupa uma faixa 

horizontal de território a sul, bordejando o Atlântico, definida, a Este, pelo rio Guadiana 

e, a Oeste, pelo prolongamento do Oceano, ao longo da costa, depois de dobrado o 

promunturium sacrum (Cabo de S. Vicente e Cabo de Sagres). A Norte, o limite com 

o grupo episcopal pacense é, naturalmente, assegurado pelo relevo da serra algarvia.  

O território do Algarve romano e da Antiguidade Tardia pode, 

metodologicamente, organizar-se em duas áreas, a ocidental (Barlavento) e a oriental 

(Sotavento) (Figura 180), correspondendo a realidades sociais e políticas distintas. A 

oriente evidenciam-se duas importantes e contíguas ciuitates, Ossonoba e Balsa, 

próximas do Guadiana e abertas à influência mediterrânica. Na parte ocidental, destaca-

se a ciuitas de Cilpes,
911

 até onde o rio Arade era navegável. Na linha de costa são 

referidos, no De Situ Orbis da autoria de Pompónio Mela, dois locais junto ao 

promunturium sacrum, Laccobriga e Portus Hannibalis.
912

 

A faixa meridional da Lusitânia romana mantém a sua dinâmica ao longo da 

Antiguidade Tardia. É no contexto romano deste período histórico que as primeiras 

manifestações do cristianismo se fazem sentir, oriundas do Mediterrâneo e norte de 

África, penetrando pela Baetica e pelas comunidades portuárias do Algarve, sobretudo 

no Sotavento. A dioecesis de Ossonoba, faz-se representar, por quem é conhecido por 

ser o seu primeiro bispo, Vincentius, no grande acontecimento cristão da península, o 

Concílio de Iliberis (Elvira), que tem lugar entre 295 e 314.
913

 Desta presença se pode 

deduzir uma cristianização bastante precoce de Ossonoba, funcionado de forma 

organizada desde o século III. No final do século IV, um outro bispo de Ossonoba, 

Ithacius, envolve-se na controvérsia priscilianista, revelando um vigor continuado. 

                                                
911 Jorge Alarcão, no seu mapa da ciuitates para o actual território de Portugal, refere-se a Cilpes de uma 

forma interrogada. Nova História de Portugal, vol. I, 1990, p. 367; Segundo João Pedro Bernardes, “A 
Relação Campo/cidade- os Casos de Milreu e Ossonoba”, Caminhos do Algarve Romano, 2005, p.36, o 

estatuto de Cilpes ou de Laccobriga como capitais de ciuitates é duvidoso. Estes núcleos ter-se-iam 

mantido como oppida pré-romanos do Ocidente sem nunca terem tido uma “matriz urbana tipicamente 

urbana que (…) concentrasse as actividades político-administrativas, económicas ou religiosas de onde 

emanassem as directivas e acções estruturantes do território envolvente”. 
912 Ana Margarida Arruda e outros, Laccobriga, a ocupação romana da baía de Lagos, Câmara 

Municipal de Lagos, 2007, p. 18: Pompónio Mela, De situ Orbis, III, I, 7; 
913 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 37; Justino Maciel, “O 

Território de Balsa na Antiguidade Tardia”, Tavira, Território e Poder, p. 109; 
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É igualmente de realçar o segundo contexto da Antiguidade Tardia por uma 

vivência muito própria que se prende com os contextos suévico e bizantino. A presença 

sueva faz-se sentir na preponderância deste povo na península ao longo do século V, 

com destaque para Mérida. A presença bizantina chega ao sudeste peninsular, a partir de 

meados do século VI, mantendo aí um enclave com perdas e ganhos de território. A 

extensão desta presença para sudoeste e, concretamente, na parte oriental do actual 

território do Algarve, tal como em Mértola, é uma questão progressivamente levantada e 

abordada na Arqueologia e na História da Arte. 
914

Segundo Teresa Júdice Gamito,
915

as 

tropas bizantinas terão tomado toda faixa algarvia nos meados do século VI, tendo 

permanecido na Península até 624-625. Justino Maciel considera que a ocupação do 

actual Algarve terá ocorrido nos inícios do século VII, ou seja, teria sido coincidente 

com a fase final da presença bizantina na Península.
916

 Um facto parece comprovar o 

domínio de Ossonoba pelos bizantinos: a ausência deste bispo dos Concílios 

visigóticos, desde 589 até 653.
917

 Por
918

 outro lado, Santo Isidoro de Sevilha refere-se à 

derrota final das tropas bizantinas pelo enviado do rei Sisebuto, no início do século VII, 

salientando o domínio visigodo em toda a Hispânia “até às ondas do mar Oceano”, 

situação inédita até então. Estes acontecimentos conduzem Justino Maciel a considerar 

que o domínio bizantino pode ter-se estendido, pelo litoral ocidental da península, até à 

foz do Tejo
919

 (ver capítulo III), decaindo progressivamente, à medida que o domínio 

visigótico se tornava hegemónico, dando lugar ao terceiro contexto da Antiguidade 

Tardia. A análise dos capitéis poderá, de certa forma, atestar a dinâmica destes 

momentos históricos. 

 

 

 

 

                                                
914 Encontram-se vestígios da presença bizantina na arquitectura militar(  Évora, Mértola, Faro, Nossa 
Senhora da Rocha); religiosa (Villa do Montinho das Laranjeiras), Justino Maciel, op. Cit. p. 118-119; 
915 Teresa Júdice Gamito, “As muralhas de Faro e os vestígios bizantinos”, Miscellanea em Homenagem 

ao Professor Bairrão Oleiro, 1996, pp.259-268; 
916 Justino Maciel, “O território de Balsa na Antiguidade Tardia”…p. 116;  
917 Justino Maciel, op. Cit. p. 118 referindo o trabalho de Pierre Goubert, “Le Portugal Byzantin”, Bulletin 

dês Études Portugaises e de l’Institut Français au Portugal, Nouvelle Série (Coimbra), XIV, pp. 273-

282; 
918 Justino Maciel, op. Cit. p. 116; 
919Justino Maciel, op. Cit. p. 117; 



311 

 

IV. 8. 1. A parte oriental do grupo episcopal ossonobense: de Balsa a 

Baesuris 
 

         É interessante constatar a vitalidade de um território como aquele que é 

enquadrado pela ciuitas de Balsa, no período romano (Figuras 181 e 182), numa 

complementaridade entre o interior e o litoral, estimulado pelas ligações fluviais e 

viárias. O Itinerário de Antonino Pio ligava Balsa a Tavira e continuava para 

Baesuris.
920

 O interior era assinalado por uillae, como é exemplo, a de Paúl da Asseca.   

 

            IV.8.1.1. O capitel de Balsa 

 

                     Capitel de folhas lisas, coríntio - OSN001 

O capitel OSN001 é uma peça de grandes dimensões, de folhas lisas, coríntio, 

caracterizado pela linearidade dos seus componentes. No entanto, a imponência de que 

dá mostras revela a sua pertença a um edifício público, consonante com o estatuto da 

cidade de Balsa, provavelmente do contexto romano da Antiguidade Tardia, séculos 

III/IV. 

 Balsa é um dos poucos exemplos, no território que actualmente é Portugal, de 

uma cidade sem continuidade urbanística, pois a sua ocupação não ultrapassou o século 

VIII.
921

 Infelizmente, os seus vestígios arqueológicos, não compensaram, em 

conhecimento sobre o passado, a sua descontinuidade, contrariamente ao que se verifica 

em Conímbriga.
922

 

 

 

 

 

 

                                                
920 Baesuris estaria integrada na ciuitas de Balsa, correspondendo ao Algarve Oriental. Justino Maciel, 

op. Cit. p. 105-106; Luís Fraga da Silva, Balsa, cidade perdida- A capital do Algarve Oriental na Época 

Romana, 2007, pp. 80-83; 
921 Justino Maciel, op. Cit. p. 105-106; 
922 Justificação para o título dos livros de Luís Fraga da Silva, Balsa, cidade perdida, edição da Câmara 

Municipal de Tavira, de 2007; 
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           IV. 8.1.2. O capitel da Villa do Paúl da Asseca  

 

                     Capitel de folhas nervuradas, corintizante, outros 

motivos no cálato (Paralelismo 2/2) - OSN002 

A observação do capitel do Paúl, junto à ribeira da Asseca, deixa transparecer o 

enquadramento espacial e vivencial da uilla, de grande dinamismo económico no 

contexto romano da Antiguidade Tardia. Encontrado no local onde continua a pertencer, 

o capitel OSN002 espelha o lugar onde estaria, encimando uma coluna de peristilo. A 

frescura vegetalista dos motivos que ostenta no cálato, trabalhados em paralelo 

consoante as faces, a sua dimensão familiar, próxima do olhar e da proporcionalidade 

vitruviana, que o compõe, revelam um contexto ao ar livre de usufruição do que é 

conveniente, do que se ajusta e adequa ao local onde pertence, o decor de Vitrúvio, 

fórmula mais próxima da concepção romana do belo. A partir do capitel e do sítio onde 

foi encontrado, pode conjecturar-se uma uilla aúlíca, de plano arquitectural vasto e 

complexo, como seriam as uillae circundantes ao território de Balsa, revelando-a como 

unidade fundamental de produção e de usufruto do otium cum dignitate, como 

preconizava Cícero.
923

 

O capitel OSN002 traduz o saber dos modelos romanos de capitéis de folhas 

nervuradas, corintizantes, a noção da proporcionalidade vitruviana e também a 

consciência da opção por um modelo que dá margem à criatividade, facto notório no 

paralelismo 2/2 das faces do capitel, intercalando harmoniosamente a palmeta em leque 

e o cálice. 

 

 

 

 

 

 

                                                
923 De Oratore, I, 1.1. 
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IV.8.1.3. Os capitéis da Quinta de Marim (Olhão) 

IV8.1.3.1.O capitel da Quinta do Marim  

 

Capitel de folhas lisas, corintizante, motivo liriforme- OSN013 

 

Maria Luísa Estácio da Veiga em 1972 
924

refere que se encontrava abandonado, 

no solo da propriedade da Quinta do Marim, um capitel, que identifica como coríntio, 

em mármore de S. Brissos. Não explica o que lhe sucedeu.  

Dennis Graen,
925

 mais recentemente, refere-se ao capitel num artigo em que, 

fundamentalmente, se dedica a perceber se a Quinta do Marim seria a Statio Sacra que 

é referida pelo Anónimo de Ravena, no século VII na Cosmographia. Alguns autores 

sustentam que este local teria surgido num contexto tardio romano ou já bizantino- 

visigótico, na medida em que não surge no Itinerarium Antoninum.
926

 

Os desenhos de Estácio da Veiga dão a entender que na Quinta do Marim se 

encontram os restos de uma ampla uilla romana, com um templo semelhante em 

tipologia ao de Milreu e S. Cucufate. 

Este capitel apresenta características específicas nas folhas e sua disposição, bem 

como na extrema simplificação do motivo que ornamenta o centro do cálato. 

 

                   IV. 8.1.3.2. O capitel do baixo-relevo da edícula votiva 

 

É interessante comparar este capitel com aquele que surgem representados em 

baixo-relevo na edícula votiva, proveniente também da Quinta do Marim.
927

  

Esta peça seria muito provavelmente destinada a resguardar uma estatueta ligada 

ao culto da água, na medida em que a edícula foi encontrada na balneum da Quinta do 

Marim. 

                                                
924 Maria Luísa Estácio da Veiga Affonso dos Santos, Arqueologia Romana do Algarve-subsídios, vol. II, 

Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1972, p. 268 e fig. 308; 
925 Dennis Graen, " O sítio da Quinta de Marim (Olhão) na época tardo-romana e o problema da 

localização da Statio Sacra", Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 10, nº 1, 2007, pp. 275-288 

(especificamente sobre o capitel: p.284, figura 10). 
926 Dennis Graen, op. Cit. p. 276; 
927 MNA, nº de inventário 994.40.1, em mármore; proposta de datação do século III; As Religiões da 

Lusitânia, Catálogo da Exposição no Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa, 2002, p. 466; 
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A edícula é constituída por duas colunas, suportando um arco de volta perfeita, 

com dois capitéis de volutas em V e roseta quadripétala com botão central como florão, 

na linha dos capitéis de matriz coríntia. Sobrepõe-se a este arco e colunas, um frontão 

apoiado em duas colunas com capitéis de volutas em V, mais estilizados e botão no 

lugar da roseta (motivo axial). O fuste é ornamentado com motivo em S contrapostas, 

ficando ora adossados, ora afrontados.
928

 

O baixo-relevo sintetiza a ideia de capitel, volutas, espirais e florão. A sua 

composição, sendo breve e sintética, é mais cuidada que o capitel que se encontra na 

Quinta do Marim, com a devida ressalva à importante presença da roseta. 

 

         IV.  8.1.4. Os capitéis da sede do grupo episcopal: Ossonoba 
 

Ossonoba e Balsa foram duas ciuitates, na parte oriental do litoral algarvio, 

criadas na organização administrativa de Augusto.
929

Em torno de Ossonoba, 

desenvolvem-se várias uillae com destaque para Milreu. A associação campo-cidade, 

tão intrínseca na concepção romana do espaço, verifica-se também neste caso e de 

forma evidenciada. A dinâmica de Ossonoba insere-se no contexto das cidades 

portuárias que, no Sotavento algarvio, estão muito perto da do desenvolvimento do 

litoral da Baetica. Após um momento de crise, no último terço do século II, ao qual não 

foram alheias as incursões dos Mauri do Norte de África, Ossonoba parece recuperar, 

como se evidencia pela reconstrução de um edifício público custeado por quatro 

magistri, com doação do mosaico do Oceano. O tema deste mosaico é claro na alusão 

ao comércio marítimo que animava a vida da cidade, a produção de preparados 

piscícolas e a importação de cerâmica do Norte de África. 
930

 

O século III é, pois, um momento de crescimento de Ossonoba, ao qual está 

ligado o desenvolvimento da uilla de Milreu, cuja monumentalização se afirma, 

precisamente, nesse século e no seguinte. A produção agro-pecuária de Milreu (vinho, 

azeite, cereais) destina-se ao mercado de Ossonoba, mas o proprietário desta uilla seria 

certamente uma personalidade influente na cidade participando do comércio marítimo, 

como a ornamentação musiva de temas marinhos em Milreu deixa supor. O século III 

                                                
928 Semelhante ao S que se encontram no ábaco do capitel OSN008 de Silves; 
929João Pedro Bernardes,op. Cit. p. 36;  
930 João Pedro Bernardes, op. Cit, p. 40-41; 
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viu, em Milreu, serem sacrificadas parte das estruturas das adegas para a edificação de 

instalações nobres e luxuosas, onde teriam permanecido personalidades ilustres como, 

por exemplo, o governador da Lusitania, Aurelius Ursinus, que se sabe ter estado em 

Ossonoba, em finais do século III, inícios do IV.  

O crescimento de Ossonoba, nos séculos III e IV, ligado ao comércio marítimo, 

manteve a cidade na rota do Mediterrâneo e como ponto de entrada de cultos e religiões. 

Esta predisposição explicará a precocidade da sua sede episcopal cristã, nos inícios do 

século IV. 

A cidade romana de Ossonoba estava rodeada de muralhas de construção 

romana de carácter monumental, circunscrevendo, no seu interior, a parte mais antiga e 

mais alta da cidade, coincidente com o núcleo do seu oppidum. O reforço que estas 

muralhas sofreram, visível na alteração do seu aparelho (os torreões de circulares 

passam à forma heptagonal, tão do agrado dos bizantinos) é sinal da presença bizantina, 

nos inícios do século VII.
931

 

O contexto visigótico da Antiguidade Tardia deve igualmente ter-se feito sentir 

em Ossonoba. A ausência do bispo de Ossonoba nos Concílios de Toledo, entre 597 e 

633, pode sugerir a sua integração na jurisdição religiosa bizantina. No entanto, a não 

participação, no ano de 633, é mais difícil de explicar, uma vez que a cidade estaria já 

sob o domínio visigodo.
932

 

A análise dos capitéis de Ossonoba reflecte, precisamente, os dois contextos da 

Antiguidade Tardia mais fortes, decisivos e influentes da vida desta cidade: o romano 

(século III e IV) e o bizantino (século VI-VII). 

 

 

 

 

 

                                                
931 Teresa Gamito, “As muralhas de Faro e os Vestígios bizantinos da ocupação da cidade e do seu 

sistema defensivo”, Miscellanea em homenagem ao professor Bairrão Oleiro, 1996, p. 259-260; Para 

Paulo Almeida Fernandes, El siglo VII frente ao siglo VII. Arquitectura…Anejos de AEspA, LI, p. 262-

263, a cidade de Ossonoba constituiu “ a última praça-forte das tropas bizantinas a resistir à investida 

visigótica da década de 20 do século VII.” 
932 Paulo Almeida Fernandes, op. Cit. p. 263; 
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        IV. 8.1.4.1. Os capitéis do centro histórico de Ossonoba 

 

Os capitéis de Ossonoba encontram-se no Museu Arqueológico e Lapidar 

Infante D. Henrique. Deste conjunto significativo, um grupo maioritário, é proveniente 

do centro histórico de Ossonoba
933

. Esta designação, apesar de concreta, aplica-se a 

uma vasta área, na qual salientamos a Sé, num local elevado, onde se poderia ter 

localizado o fórum romano. Os capitéis que provêm do “centro histórico” podem ser 

sistematizados da seguinte forma: 

 

1. Capitéis de folhas nervuradas, corintizantes, outros motivos no cálato e 

influência compósita (?) 

           OSN014 e OSN015e OSN027 de procedência desconhecida, mas grande 

proximidade tipológica e de dimensões; 

2. Capitel de folhas nervuradas, coríntio  

          OSN011 (das muralhas e conservado na Igreja da Misericórdia); 

3. Capitel compósito (coríntio com influência jónica) - OSN017 (centro histórico); 

4. Capitel de folhas lisas, corintizante, outros motivos no cálato (cálice) - OSN026 

(Zona da Sé); 

5. Capitel de Quatro folhas lisas, influência coríntia (zona da Sé)- OSN024. 

             

Deste conjunto de capitéis podem constatar-se duas dimensões indicativas de 

locais ocupados: as cinco primeiras peças (OSN014, OSN015, OSN027, OSN011 e 

OSN017) apresentam uma altura por volta dos 40 cm. Os últimos dois capitéis registam 

medidas progressivamente decrescentes: o capitel OSN026 encontra-se no intervalo dos 

20 cm e o último deles, OSN024, situa-se ente os 15 e os 19 cm.  

Os cinco primeiros capitéis são todos de folhas nervuradas. O tipo de capitel 

mais encontrado é o corintizante. O capitel de folhas nervuradas, coríntio, que contamos 

neste conjunto, OSN011, deixa-nos algumas dúvidas quanto à sua integração 

                                                
933 “Centro histórico de Ossonoba” é a designação que acompanha as peças no Museu.  
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cronológica (Antiguidade Tardia, contexto bizantino-visigótico, séculos VI-VII?). O 

capitel que se junta a este grupo, um compósito invulgar, OSN017, resulta de uma 

mistura pouco equilibrada de elementos coríntios e jónicos, revelando-se muito 

significativo nos detalhes. 

 Deste conjunto de peças 
934

se conclui que, no contexto romano da Antiguidade 

Tardia, séculos III e IV, a zona ligada ao poder, o centro da cidade de Ossonoba, 

recorreu a um tipo de capitel que é uma versão não canónica dos capitéis vitruvianos, o 

capitel corintizante que se desenvolve, desde muito cedo, no Império Romano. Segundo 

Gutiérrez Behemerid, 
935

 o modelo corintizante não se aplicaria em edifícios públicos 

mas, preferencialmente, a capitéis de pilastra ou placas decorativas. Esta afirmação não 

parece aplicar-se aos capitéis que se analisa em Ossonoba. São capitéis de coluna 

isentos e corintizantes, vindos do centro da cidade, com forte probabilidade de terem 

pertencido a edifícios públicos. Uma outra informação, veiculada pela autora espanhola 

sobre capitéis corintizantes, aplica-se totalmente ao caso destes capitéis de Ossonoba, 

ou seja, a sua grande difusão na Península e, muito concretamente, no seu terço sul.  

Um dado interessante complementa este tipo de capitel corintizante de 

Ossonoba e a sua utilização eventual em edifícios públicos: a ornamentação de 

influência do capitel compósito, notável nas hastes que sustentam as rosetas, no 

intervalo das folhas das faces. Parece-nos ler, neste factor decorativo, decerto não 

casual, a vertente pública destes capitéis.  

O capitel compósito OSN017 classificado como compósito é fruto de uma 

composição em partes desiguais da vertente coríntia e jónica. As volutas, normalmente 

jónicas, são, neste exemplar, coríntias embora disponha de uma semipalmeta como nas 

volutas jónicas. A ornamentação de cimácio jónico que encima o topo do cálato vê 

interromper-se a série de óvalos, para se disporem duas folhas de hera, num pormenor 

que escapa ao olhar casual, mas que uma observação atenta não deixa escapar e tenta 

compreender. São detalhes do canteiro, do qual não se conhecem precedentes, que 

falam de um tempo em que a folha de hera, num capitel compósito, rivaliza com o 

clássico óvalo. Falar-nos-á, possivelmente, de uma evolução dos tempos em que o 

modelo compósito, bem como a sua ornamentação, marcam ainda presença (com se 

                                                
934 Com efeito, as considerações que se podem ir juntando dependem sempre das peças que se encontram 

e que podem não ser as mais significativas ou em maior número.  
935 Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de La Peninsula Iberica, 1992, p. 184; 
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verificou nos três capitéis anteriores) mas em que o sentido dos detalhes do seu decor se 

esquece, podendo mudar e imbuir-se de novas interpretações. São os tempos da 

Antiguidade Tardia. 

Da zona da Sé vêm outros dois capitéis, de contextos distintos da Antiguidade 

Tardia, com dimensões mais reduzidas e de folhas lisas. O OSN026 combina elementos 

de tipos distintos de capitéis. É um capitel de folhas lisas, corintizante, com toda a 

configuração de uma peça de tipologia de cálato livre, a que se juntou um detalhe típico 

dos capitéis de folhas nervuradas corintizantes, no meio do cálato, um cálice. É um 

capitel de transição para o século IV. O capitel OSN024 é invulgar e a sua presença 

causa efeito, pela procura intencional dos veios negros do mármore, pelas dimensões 

reduzidas e tipologia orientalizante. Apresenta as quatro faces angulares e as volutas em 

V, ao mesmo nível do ábaco quadrangular, quase se assemelhando às volutas jónicas e 

obtendo um resultado compósito. De formato quase cúbico, dissolvendo a separação 

estrutural cálato/ábaco, este capitel reflecte uma produção de influência bizantina, na 

cidade de Ossonoba, que vai de encontro aos testemunhos históricos e militares. 

 

                    IV. 8.1.4.2. Os capitéis do Museu de Faro de proveniência desconhecida  

 

No Museu de Faro encontram-se peças de proveniência desconhecida: 

 

1. Capitel folhas nervuradas, motivo liriforme (?)- OSN019 

2. Capitel de folhas lisas, coríntio- OSN016 

3. Capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre – OSN023 

 

O capitel OSN019 é um exemplar semelhante a outros registados para o centro 

histórico de Ossonoba. Este capitel é de mais reduzida altura e, nas suas faces, bastante 

esbatidas, parece-nos ver o motivo liriforme. O capitel de folhas lisas coríntio, OSN016, 

corresponde a um tipo bem difundido de capitel romano que se prolonga até este 

contexto da Antiguidade Tardia. 

Maior interesse tem, a nosso ver, o capitel OSN023, um capitel de folhas lisas, 

corintizante, cálato livre, que se encontra em zonas bem definidas da Lusitania, no 
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conuentus pacensis, com especial destaque para o grupo episcopal pacense. Um 

exemplar que atinge os 20 cm de altura e é a simplificação máxima do modelo folha 

lisas, corintizante, apenas com quatro folhas inferiores. Interessante é traçar a 

genealogia deste capitel (ver capítulo II) e compreender o seu vigor no contexto romano 

e suévico da Antiguidade Tardia. 

 

                  IV. 8.1.4.3. Capitéis da zona da Igreja da Misericórdia – OSN030 a, b, e 

c. 

No Museu Arqueológico e Lapidar de Faro encontram-se, em reserva, três 

capitéis, cujas proporções e tratamento ornamental das faces nos suscitam dúvidas 

quanto à integração em qualquer contexto da Antiguidade Tardia. A sua inserção neste 

trabalho contribui para o seu conhecimento e validade em futuros estudos sobre esta 

Igreja. Nesse espaço sagrado de planta cruciforme, guardou-se um outro capitel, 

reutilizado como pia de água benta, vindo do interior das muralhas, a que se fez já 

referência (OSN011) e sobre o qual se aguardam novos dados que lancem luz sobre as 

suas formas.    

  

  IV. 8.1.5. Os capitéis da Villa de Milreu 

 

No Museu de Lagos e no Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique, 

em Faro, estão expostos e em reserva, capitéis da Villa romana de Milreu. Trata-se de 

peças diferentes, no tipo de capitel e na tipologia seguida, que estariam em locais 

diversos com o Templo e as dependências da Villa. 

 

            IV.8.1.5.1. Os capitéis do Templo de Milreu 

     

1. Capitel de folhas nervuradas, coríntio - OSN009; 

2. Fragmentos de capitéis de folhas nervuradas, coríntios (?) - 

OSN021a, b, c e OSN022. 
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No Museu de Lagos, encontra-se o capitel de coluna isenta, OSN009. No Museu 

de Faro, estão em exposição três fragmentos OSN021a,b e c, evidenciando 

características decorativas próximas deste capitel de coluna, sobretudo no que é possível 

comparar, o perfil da folha, desenho da nervura central e zona interlobular. Destes 

fragmentos, um distingue-se dos restantes, OSN021, pela maior altura da folha e 

diferença da zona interlobular, marcando um círculo a trépano. 

A comparação fundamental reside na peça completa, OSN009 (embora 

reconstituída na parte inferior do cálato) e no fragmento de capitel de meia coluna, 

OSN022, como bem evidenciou Theodor Hauschild
936

. As folhas de ambas as peças 

apresentam semelhanças no desenho dos lóbulos, dimensão e modo de cair da ponta da 

folha. O desenho interlobular do fragmento OSN022 torna-se, no entanto, mais difícil 

de reconhecer, enquanto as folhas que despontam dos caulículos voltam a manifestar 

afinidades entre os dois exemplares. O motivo axial deste capitel, uma roseta aplicada 

num suporte, segue o mesmo esquema do florão de uma peça do grupo episcopal 

olisiponense, OLS002. O fragmento de capitel OSN022 pertence a um meio capitel, 

ligado a uma peça de mármore, bastante danificado na face posterior. Segundo o estudo 

minucioso de Theodor Hauschild sobre o Templo que se ergueu na Villa, no contexto 

romano da Antiguidade Tardia (século IV), a peça OSN022 tem grandes probabilidades 

de pertencer às meias colunas de ângulo que se dispõem no Templo. A sua semelhança 

com o capitel OSN009 coloca-o nas colunas isentas que enquadram a galeria em volta 

da cella (Figuras 190 e 191). 

Aceitando como muito plausível a leitura de Theodor Hauschild, verifica-se que, 

em Milreu, se produziu intencionalmente um determinado capitel, de folhas nervuradas, 

coríntio, para o Templo. O capitel OSN009 fornece informações invulgares sobre o 

traçado do esboço da peça. As linhas tenuemente incisas no leito de espera do capitel 

(figura) fornecem informações sobre o diâmetro do leito de assentamento, traçado das 

diagonais, relativamente à altura do capitel e, perpendiculares a estas, a localização do 

motivo axial em cada face. Estas informações são valiosas porque, na maioria das vezes, 

não se visualizam nas peças.  

 

 

                                                
936 Theodor Hauschild, “ O edifício de culto do complexo de ruínas romanas perto de Estoi, na província 

da Lusitania”, Arqueologia e História, série X-vol.I/II (1)-1984/88, pp. 123-150; 
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          IV.8.1.5.2. Os capitéis de outros locais da Villa de Milreu 

 

1. Capitel de pilastra, folhas nervuradas, coríntio- OSN020; 

2. Capitel de folhas nervuradas, corintizante, motivo liriforme – OSN025 

 

A Villa de Milreu fornece outros tipos de capitel, como o capitel de pilastra de 

folhas nervuradas, coríntio, OSN020. Este exemplar é um coríntio bastante diferente do 

que se analisou nas peças anteriores. Pelas suas características, descritas na respectiva 

ficha da Base de Dados, colocou-se, como hipótese, que revestisse pilastras do balneum 

de Milreu, que foi alvo de grandes remodelações no século III. 

O capitel OSN025 é, das peças encontradas em Milreu, a que se afasta, em 

termos tipológicos, dos capitéis já estudados, embora comungue das folhas nervuradas. 

Trata-se de um exemplar preparado para ser adossado. É um capitel corintizante, motivo 

liriforme, com pequenos detalhes que ilustram a sua singularidade, como a ausência de 

pequena tira ou presilha que liga as duas hastes de roseta na ponta. As folhas inferiores 

apresentam os lóbulos acantizantes, terminando em ponta quadrangular, revelando um 

desenho de linhas tendencialmente geométricas, como se verifica em algumas peças do 

grupo episcopal olisiponense (por exemplo OLS003). O pormenor dos lóbulos 

acantizantes das folhas deste capitel remete para outros, de folhas nervuradas, 

corintizantes de Ossonoba, como o capitel OSN015, cuja proposta de integração 

cronológica é, tal como para o capitel OSN025, o século III. As relações entre 

Ossonoba e Milreu eram estreitas económica e politicamente, como se escreveu na 

introdução deste capitulo e, por esse motivo, a sua provável aproximação em termos 

arquitectónicos não é de estranhar, sobretudo, ao se constatar, do ponto de vista 

arqueológico, a opulência de Milreu, uma uilla aúlica, tão importante, talvez até 

suplantando a cidade, neste caso, Ossonoba, no contexto romano da Antiguidade 

Tardia
937

. 

 

                                                
937 Em Milreu foi encontrado um grupo escultórico verdadeiramente notável salientando-se três 

bustos/retratos imperiais, de Agrippina Minor, Adriano e Galieno. Luís Jorge Rodrigues, Escultura 

Romana em Portugal: Arte do quotidiano, Texto e Imagens, Studia Lusitana, 2007; 
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            IV. 8.2. Na fronteira entre o Barlavento e o Sotavento 

 

                       IV. 8.2.1. O fragmento de capitel da Villa do Cerro da Vila 

(Vilamoura, Quarteira)  

 

Espiral de voluta- OSN028 
 

Do Cerro da Vila é proveniente um fragmento de capitel com uma voluta que 

não é suficiente para determinar se pertenceria a um capitel jónico ou coríntio.
938

Na 

nossa opinião será, com maior probabilidade, de um capitel coríntio. Esta peça, 

juntamente com uma placa de mármore com ornamentação própria de capitéis 

corintizantes, bem como bases de colunas (mencionadas também por Maria Luísa Dos 

Santos) indica que a Villa de Cerro de Vila se distinguiria pela riqueza do seu decor. 

 

                      IV. 8.2.2. O capitel da Villa da Retorta (Albufeira)  

 

 Capitel compósito (de asas) - OSN012  

 

A riqueza e consequente ostentação das uillae nesta franja de território sempre 

próxima do litoral comprovam-se por um capitel invulgar e de ornamentação exuberante 

que será provavelmente oriundo da Villa romana da Retorta. A proximidade deste 

modelo ao utilizado no Palácio dito de Gordiano em Volubilis, no norte de África, é 

sintomático da ligação entre estas duas zonas. Este tipo de capitel 
939

não se afasta muito 

do exemplar de Odrinhas, OLS001 e encontra continuidade num capitel dotado de uma 

exuberância manifesta na Cripta de S. Paulo da Abadia de Jouarre (Seine et Marne) (ver 

Ficha individual). 

 

 

 

                                                
938 Maria Luisa Estácio da Veiga Affonso dos Santos, Arqueologia romana do Algarve, subsídios, vol. II, 

1972, p. 144-145; 
939939 Lamentamos o silencia ao nosso pedido formal de estudo deste capitel do Museu Arqueológico de 

Albufeira; 
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IV. 8. 3. A parte ocidental do grupo episcopal ossonobense 

 

                IV.8.3.1. Os capitéis da Capela de Nossa Senhora da Rocha (Porches, 

Lagoa)  

1. Capitel de tipo indeterminado-- OSN003 

2. Capitel de imposta, Quatro folhas, (influência 

bizantina) - OSN004 

3. Capitel de folhas nervuradas, corintizante, cálato 

livre (influência bizantina) - OSN005  

 

A Capela de Nossa Senhora da Rocha ocupa uma posição estratégica 

privilegiada, a meio trajecto entre Ossonoba e a ponta extrema do promuntorium 

sacrum (Figura192). O lugar de vigia que lidera resguarda uma praia de acesso 

exclusivo por mar
940

 e o amplo horizonte marítimo que domina, leva a pensar na 

ocupação primordial deste sítio com funções militares defensivas. Ainda hoje se podem 

ver no chão que rodeia este edifício para sul, o romper de estruturas, de muros que 

poderão falar de outros tempos e esclarecer a história deste templo, sobretudo, dos 

capitéis reutilizados no seu narthex.  

A planta da Capela é basicamente constituída por dois corpos: o narthex, com 

pórtico trifórico, com duas colunas, com capitéis; e o corpo principal, com planta de 

base quadrangular coberta por uma cúpula octogonal. 

As primeiras notícias sobre esta Capela, orientada nascente/poente e ocupando 

posição cimeira num cabo avançado a sul sobre o Oceano, datam do século 

XVI.
941

Como escreve Paulo Almeida Fernandes, 
942

o facto de reutilizar material 

anterior, neste caso, capitéis, visíveis, dois deles, no pórtico de entrada e, um deles, em 

local mais discreto, dentro do narthex, embebido na parede, é indicativo de uma 

                                                
940 Segundo informação do Professor Justino Maciel, existe a ligação por um túnel que, passando sob o 

promontório, liga a praia sem acesso por terra a uma outra vizinha. 
941 Segundo a informação em placard, junto à Capela. Rosa Varela Gomes, Silves, Xelb, uma cidade do 

Gharb Al –Andalus, Território e cultura, 2002, p. 109; 
942 Paulo Almeida Fernandes, “Esplendor ou Declínio? A arquitectura do século VII no território 

“português”, El Siglo VII frente al siglo VII, Anejos de AEspA, LI, 2009, pp.264-265; 
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construção em contexto da Antiguidade Tardia ou posteriormente a esta, num contexto 

de dominação árabe.
943

Neste último caso, seria um templo moçárabe, como defende 

Cláudio Torres,
944

o que, segundo Paulo Almeida Fernandes, não seria sustentável 

devido às condições geográficas do local, que sempre fariam dele um posto militar 

avançado, neste caso dos muçulmanos. 

A inexistência, até ao momento, de escavações arqueológicas no local e mesmo 

de investigação, nas paredes do edifício sob as camadas de cal e de pintura,
945

canaliza a 

concentração de esforços na reflexão sobre o que é claramente observável, ou seja, os 

capitéis e o local onde permanecem. Em primeiro lugar, o facto de se tratar de um 

narthex trifórico não deixa de remeter, como chamou a atenção Teresa Gamito, para as 

edificações bizantinas de Ravena e do mundo oriental, dos séculos V e VI.
946

Por outro, 

a planta quadrangular, terminando em cúpula oitavada, estabelece uma ponte de ligação 

com as estruturas militares de gosto poligonal, desenvolvidas - como referiu a mesma 

autora -  em Ossonoba e nas torres da cintura de muralhas de Constantinopla.  

As colunas do pórtico da Capela de Nossa Senhora da Rocha resultam do 

reaproveitamento de capitéis, fustes, (um deles, claramente romano) e de bases. Com 

excepção do capitel OSN003, cujo estado de deterioração não deixa apreciar 

devidamente a sua tipologia e que não nos parece seguir a linha da matriz coríntia, os 

restantes dois capitéis são dois exemplares de dimensões bem diferentes e de tipos 

distintos, nos quais se podem ver as marcas da Antiguidade Tardia de contexto suévico-

bizantino. Pelas razões que expusemos em cada uma das fichas dos capitéis, OSN004 e 

OSN005, o seu talhe revela-nos a influência do gosto bizantino, expresso de formas 

distintas. Enquanto para o capitel OSN004 podemos encontrar alguns paralelos, no 

                                                
943 Paulo Almeida Fernandes, op. Cit., p. 264: “…reaproveitaram-se capitéis tardo-antigos, o que 

pressupõe uma construção em plena Alta Idade Média. (…) O facto de se reutilizarem capiteis tardo-

antigos é um argumento válido quer para os séculos VI-VII, quer para os séculos IX-XI”. 
944 Cláudio Torres, Terras da Moura Encantada, Arte Islâmica em Portugal, Museu Sem Fronteiras, 

Civilização, 1999, p.161; 
945 Um elemento estrutural aflora na base do cunhal da parede esquerda de que olha para o narthex do 

exterior, compondo talvez uma entrada ou porta (Figura      ) ; 
946 Citado por Paulo Almeida Fernandes, op, cit. p.264 8Teresa Júdice Gamito, “ A cidade de Ossonoba e 
o seu território envolvente”, Noventa Séculos entre a Serra e o Mar, IPPAR, Lisboa, 1997, pp. 343-360;  

Exemplos de pórticos trifóricos: Mausoleu de Gala Placídia, século V; absidíolos interiores de Santa Sofia 

em Constantinopla; Ravena, S. Vitale, século VI, interior; S. João em Efeso, século VI; St Apolinário in 

Classe, Ravena, séc. VI. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Penguin Books, 1965, 

The Plates; Outro exemplo, em Salonica, Basílica de S. Demétrios, André Grabar, l’Age d’Or de 

Justinien, Gallimard, 1966,p. 76; Torres da cintura de muralhas de Constantinopla, p. 83,84; O mosaico 

sepulcral de Tabarka, /Tunísia) representando o alçado de uma Basílica, apresenta o pórtico trifórico com 

o arco central maior que os laterais, Gérard-Henry Baudry, Les Symboles du Christianisme Ancien, Ie- 

VIIe siècle, CERF, 2009, p. 208; 
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grupo episcopal pacense, para o capitel OSN005 não se encontra um exemplar igual, 

mas vários, que se enquadram na tipologia que se nos afigura estar na base deste capitel, 

o capitel corintizante de cálato livre. Este tipo, com uma difusão espacial que cobre o 

conuentus pacensis até, em extensão máxima, Conímbriga, apresenta como regra geral 

as  folhas lisas. Este capitel apresenta as folhas nervuradas, tanto as inferiores como as 

médias de talhes distintos. As folhas inferiores aproximam-se ao acanto, com a zona 

interlobular notória na folha central da Face 3. As folhas angulares primam pelo talhe a 

bisel, algo exuberante, de dimensão considerável e de espaço oco inferior. O capitel 

apresenta um compromisso entre dois tipos, o corintizante cálato livre e um tipo 

difundido no império bizantino, o capitel de quatro folhas nervuradas. Terá o capitel 

tido uma intervenção, uma adaptação a novo gosto, como no caso de capitéis in situ da 

Igreja de Santo Amaro de Beja, ou será, como se tem pensado até agora, fruto de uma 

produção única? O capitel OSN004 e OSN005 comprovam realidades arquitectónicas 

precisas, nas proximidades ou mesmo no Cabo de Nossa Senhora da Rocha. Quando 

terão sido colocados no pórtico? Ainda no contexto da Antiguidade Tardia (século VI-

VIII) ou depois? 

 D. Fernando de Almeida captou as semelhanças entre este capitel OSN005 e o 

exemplar de Faro e outro do grupo episcopal pacense, pertencentes ao tipo folhas lisas, 

corintizante, cálato livre.
947

 Rosa Varela Gomes 
948

assinalou igualmente bem as 

semelhanças entre o capitel OSN005 e um capitel de Silves encontrado junto à Sé da 

Cidade e que se passará a analisar de seguida (OSN006).  

 

   IV. 8.3.2. Os capitéis de Silves 

 

Embora não muito abundantes, os capitéis de Silves, que se encontram expostos 

e em reserva no Museu de Arqueologia da cidade, ilustram uma linha evolutiva de 

arquitectura da Antiguidade Tardia, contexto romano, até depois do século VIII. Trata-

se de três significativos exemplares. 

 

                                                
947 D. Fernando de Almeida, " Mais pedras visigóticas de Lisboa e do grupo lusitânico", Arquivo de Beja, 

vol. XXIII-XXXII, vol. XXIII-XXIV, ano de 1966-1967, pp. 233-235; 
948 Rosa Varela Gomes, Silves, Xelb, uma cidade do Gharb Al –Andalus, Território e cultura, 2002, p. 

109; A autora considera que o capitel OSN005 pode ter vindo de templo nas proximidades do cabo da 

Nossa Senhora da Rocha ou, até de Silves, pela semelhança com a peça aí encontrada. 
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             IV.8.3.2.1. Os capitéis da romana Cilpes  

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- OSN007 

 

Do centro urbano de Silves, é proveniente um capitel 
949

 com 47 cm de altura, 

folhas nervuradas, coríntio, que se adequa a um espaço público, cuja proposta de 

datação do Museu de Arqueologia de Silves é o século III. No nosso parecer, esta 

cronologia deve ser recuada até ao século II, pelas razões que apresentámos na ficha da 

Base de Dados do capitel.  

 Rosa Varela Gomes, 
950

considerou possível a proveniência deste capitel, bem 

como de um outro já referido (nota 31), de um templo que teria antecedido a Mesquita 

Maior e a sucedânea Sé, ou de um pretenso templo dedicado a Neptuno.
951

 

 

            IV. 8.3.2.2. O capitel de Cilpes na Antiguidade Tardia  

 

 Capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre – OSN006 

 

Este capitel é talhado em mármore de S. Brissos/Trigaches, tal como a maioria 

das peças pertencentes a esta tipologia e que se encontram, com especial incidência, no 

grupo episcopal pacense. Com efeito, este capitel de folhas lisas, corintizante, cálato 

livre, juntamente com o capitel da Villa da Boca do Rio, constituem os exemplares, 

desta tipologia, encontrados mais a sudoeste do território que é hoje Portugal. As 

semelhanças com o capitel OSN005 são inegáveis, na medida em que se trata de uma 

afinidade na estrutura base do capitel, na constituição do cálato e ábaco, nas folhas e sua 

disposição, na parte angular, cuja composição é da maior importância para a percepção 

                                                
949 Rosa Varela Gomes, op. Cit. pp. 93-96, refere dois capitéis ,um deles é o OSN007 e o outro 

“amputado da decoração original, mas possivelmente semelhante ao primeiro, foi detectado na mesma 

área e guardava-se na Igreja da Misericórdia.” Quando nos deslocámos ao Museu de Silves, tivemos 

oportunidade de falar com o Dr. Luís Miguel Cabrita (filho do proprietário do capitel OSN006) que nos 

informou que o segundo capitel se encontrava em armazém. Uma vez que nos foi impossível ir ao 

armazém em tempo útil, solicitámos ao Dr. Luís Miguel Cabrita umas fotografias do capitel que, no 

entanto, não chegámos a receber. 
950 Idem; 
951 Idem, p. 98; 
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desta tipologia. A excepção, nestas duas peças, vai para o capitel da Capela de Nossa 

Senhora da Rocha que une à estrutura base, as folhas nervuradas.  

O capitel OSN006 é um tipo de capitel que, à partida, traduz a Antiguidade 

Tardia, no seu primeiro contexto, o romano. Pela frequência com que vai sendo 

encontrado, sobretudo no conuentus pacensis, e em contextos, como o da peça de 

Silves, de âmbito urbano, a ideia inicial de que este tipo de capitel pertenceria, 

preferencialmente, a locais de índole particular, poderá ser mudada.
952

 

Este capitel não é o único testemunho de um momento histórico que, até ao 

presente, tem deixado poucos vestígios em Silves. Rosa Varela Gomes, 
953

refere a 

existência de cerâmica, uma placa de mármore com uma inscrição funerária de teor 

paleocristão e o fragmento de uma imposta, em exposição no Museu de Arqueologia de 

Silves. Esta última peça (dando a sensação de ter sido reutilizada de uma outra romana) 

exibe o motivo dos círculos secantes, determinando quadrifólios, com botão interno, 

como se encontra frequentemente em peças de contexto visigótico. 

 

             IV.8.3.2.3. Depois da Antiguidade Tardia, de Cilpes a Xelb 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio de hélices e volutas em V – 

OSN008 

 

O capitel OSN008 é um exemplo de um conteúdo romano numa forma de talhe 

difundido pelas produções árabes. A hipótese de ser uma peça reutilizada, no Palácio 

Almóada de Silves, é plausível, bem como o facto de resultar de uma produção dos 

inícios do domínio árabe, na mesma cidade. Este domínio iniciou-se bastante cedo, 

                                                
952 Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos da la Peninsula Iberica, 1992, p. 154; A 
questão de capitéis de folhas lisas, aparentemente sem a categoria para pertencerem a edifícios públicos e 

de carácter religioso, foi também sentida por Javier Magaña, Capiteles Tardorromano Y 

Altomedievales de Hispania, 2006, ao contactar com os capitéis que pertenceram à Basílica visigótica de 

S. Vicente, anterior à edificação da Mesquita de Córdova e renovada no século VI, capitéis Sin002 e 

Sin003. O autor sublinha que não se deve estranhar esta situação mas depreende-se do tom das suas 

palavras que ele próprio estranha… 
953 Rosa Varela Gomes, op. Cit. p. 106; o fragmento de imposta é o nº 16 na exposição do Museu de 

Arqueologia de Silves; Mário Varela Gomes, “A Necrópole visigótica do Poço dos Mouros” Revista 

Portuguesa de Arqueologia, vol. 5, nº 2, 2002, p.46;  
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sendo em 713, Silves integrada no Califado Omíada de Damasco.
954

Inicia-se, então, um 

período de esplendor para uma cidade que, em momentos históricos imediatamente 

antecedentes, não parece ter sobressaído.
955

 

Este capitel tenta cumprir todos os preceitos de um capitel de folhas nervuradas, 

coríntio, dito “normal”, na melhor tradição romana.
956

 No entanto, deixa transparecer, 

no seu fabrico, um momento histórico posterior ao da produção romana e, sobretudo, 

evidencia o gosto e estética ornamental árabes. O destaque de uma estética distinta da 

romana reside no quase desaparecimento do cálato do capitel, sob as camadas 

decorativas em relevo, salientado pelo uso desmedido do trépano. Neste exemplo, é 

nítida a percepção da ornamentação como algo que se coloca sobre o cálato, eclipsando-

-o. 

O capitel ostenta um relevo que prima pelo contraste claro/escuro, as suas 

volutas e hélices seguem o modelo em V, partindo de folhas que nascem do intervalo 

das folhas inferiores e não tanto de caulículos. No centro, um motivo espiralado em V, 

articula-se com as hélices com um evidente gosto de linhas contracurvadas. Em redor do 

cálato, uma série de folhas inferiores, em cujos intervalos se formam outras.  

Este capitel apresenta quase exactamente a altura de um outro capitel de folhas 

lisas, compósito, que se encontra a suportar os arcos polilobados das dependências 

palatinas do Palácio Almóada do Castelo de Silves.
957

 Este local é sugestivo para um 

capitel como o OSN008, cujas dimensões remetem para um ambiente privado. 

Propomos inserir este capitel no contexto do século IX, domínio islâmico no sul, numa 

Xelb requintada. 

 

 

 

 

 

                                                
954 Rosa Varela Gomes, op. Cit. p. 111;  
955 Idem; 
956 A produção hispânica do capitel árabe ou islâmico deve ter-se iniciado no século IX por um 

movimento de imitação dos modelos clássicos em vigor na Península Ibérica. E. Domínguez Perela, “Los 

Capiteles en Al-Andalus durante los siglos VIII-IX,”, p.111;  
957 Palácio Almóada do Castelo de Silves, p, 103, nº 140; 



329 

 

IV. 8.3.3. O capitel de Alcantarilha    

 

 Capitel de quatro folhas nervuradas, corintizante de influência 

bizantina- OSN029 

O capitel OSN029 é um nítido capitel da Antiguidade Tardia, do contexto 

suévico-bizantino, século VI, no litoral do grupo episcopal ossonobense. O registo 

fotográfico que dele fez D. Fernando de Almeida tornou-se tão histórico com o próprio 

capitel.
958

 

 

  IV.8.3.4. O capitel da Villa da Boca do Rio (Budens, Vila do Bispo) 

 

Capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre- OSN010 

 

No Museu Municipal Dr. José Formosinho, em Lagos, encontra-se um capitel 

que, apesar de muito consumido pelo tempo (cronológico e climatérico), deixa 

transparecer as suas formas e a sua tipologia de folhas lisas, corintizante, cálato livre, 

inserido no contexto romano da Antiguidade Tardia. 
959

 

A Villa romana da Boca do Rio foi escavada, em 1870, por Estácio da Veiga 

960
que descobriu mosaico, termas e cetárias. O espólio encontrado incluía cerâmica, 

entre a qual, sigillata, lucernas e ânforas, cerâmica de construção, vidros, um bronze 

figurativo 
961

e um tesouro em moedas.  

A opulência da Villa é provado por um mosaico, recuperado em apenas um terço 

do que seria originalmente, exposto no Museu de Lagos. É um mosaico com vasos nos 

cantos, de onde jorra um líquido que atravessa o mosaico na diagonal. Os vasos 

                                                
958 Agradecemos à Senhora D. Clotilde Guedes da Silva que gentilmente nos atendeu e que se lembra de 

crescer a ver o capitel e outras peças da Colecção do seu tio, Sebastião Ramalho Ortigão, em 

Alcantarilha. Infelizmente, o capitel, bem como as restantes peças da Colecção, foram roubados nos finais 
dos anos 70 do século XX, não deixando rasto. 
959959 Segundo o professor Doutor João Pedro Bernardes, o capitel teria sido encontrado por pescadores, 

junto ao mar. 
960 José Maria Blásquez, “Mosaicos de Boca do Rio y Abicada (Lusitania)”, Fifth International 

Colloquium on Ancient Mosaics held at Bath, 1994, p. 188;  
961 José Formosinho, “O Dr. José Formosinho e a Arqueologia do Algarve”, Noventa Séculos entre a 

Serra e o Mar, 1997, p. 65; “É porém no terminus desta escavação de 1934 que é encontrada, na última 

casa a poente, no fundo quase ao canto, dentro de um torrão e juntamente com 19 moedas (pequenos 

bronzes), uma figurinha de Cupido com asas, de ferro forrado de bronze;” 
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apresentam o colo com cruz suástica e carena no bojo. A sua datação, a partir dos 

motivos, indica o Baixo-império.
962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                
962 José M. Blásquez, idem; 
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       Capítulo IV.3. Os capitéis da Antiguidade Tardia na Gallaecia 

 

IV.3.1. A identidade a Norte do Douro 

 
A abordagem aos capitéis, no presente trabalho, procura inseri-los, questioná-los 

e compreendê-los no seu contexto histórico e geográfico. A nosso ver, os capitéis 

representam um património de arquitectura paisagística, no sentido em que revelam o 

essencial da natureza e da ocupação humana de um determinado lugar, por exemplo, na 

utilização da pedra local ou importada; nas formas de que o talhe se reveste; na 

construção à qual o capitel se destina e cujo sentido está na planta, na 

comensurabilidade, na orientação, na funcionalidade de cariz laico ou religioso. 

O rio Douro marca precisamente uma identidade e terá sido, na Antiguidade 

Clássica e Tardia, recorrendo à feliz expressão de Justino Maciel,
963

 mais fronteira do 

que percurso. A Gallecia assume-se, de forma crescente, ao longo da Antiguidade 

Clássica e Tardia, como um espaço próprio, definido a Norte do rio Douro, excluindo a 

vivência fugaz do reino suevo que se alongou para aquém e além Douro. É interessante 

verificar como os capitéis acusam a especificidade construtiva da Gallaecia.  

O grupo episcopal bracarense ocupa, sensivelmente, o espaço do conuentus 

bracaraugustanus no período romano (ver Figura 197):
964

 a poente, o Atlântico; a 

norte, ultrapassando o rio Minho, integra terras actualmente galegas; a oriente, conflui 

com as Serras de Nogueira e de Bornes e a junção dos rios Douro e Sabor. Ao 

conuentus asturicensis, cabe a parte mais oriental da actual província de Trás-os-

Montes. Ao grupo episcopal bracarense pertence um conjunto de setenta e sete capitéis. 

Ao grupo episcopal pacense, o número de sessenta e nove capitéis. A diferença entre 

estes dois grupos, com maior número de capitéis, reside na característica estrutural dos 

respectivos territórios, perpetuando-se da Antiguidade à actualidade: o povoamento, 

profundamente concentrado a norte do Douro, em forte contraste com a dispersão a sul 

do Tejo.  

Metodologicamente, os setenta e sete capitéis agrupam-se de acordo com a sua 

proveniência, começando pelas peças que compõem o núcleo de Bracara Augusta até 

                                                
963 Justino Maciel, Justino Maciel, Suevos, Bizantinos e Visigodos no sul da Bética e da Lusitânia: Arte, 

Percursos e Fronteiras, 2000, p. 185: “os rios são simultaneamente percurso e fronteira”; 
964 Jorge Alarcão, Nova História de Portugal, vol. I, Portugal das Origens à Romanização, presença. 

1990, p. 384; 
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às que se mais se afastam dele e se distribuem pela sua diocese.
965

 A Tabela 201 

pretende organizar os capitéis identificando-os tipologicamente e distribuindo-os pelo 

espaço do grupo episcopal. Para tal, recorreu-se às coordenadas geográficas actuais 

(distritos, concelhos e freguesia), tendo sempre em atenção as referências históricas do 

contexto em que os capitéis foram encontrados. 

 

                      IV. 3.2. Os capitéis do grupo episcopal bracarense (BRC) 

 

                                   IV.3.2.1. Os capitéis de Braga (actuais áreas do 

distrito de Braga e concelho de Braga) 

 

                                           3.2.1.1. Os capitéis da área central 

correspondente a Bracara Augusta (actuais freguesias da Cividade e Sé) 

 

Cividade 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios-BRC023 e BRC064; 

Capitéis de folhas lisas, coríntios – BRC018 e BRC072; 

Capitel toscano- BRC076 

 

Sé 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios-BRC001, BRC024, BRC042, 

BRC044, BRC066; 

Capitéis compósitos, tipo 2-BRC047; BRC051; 

Capitel folhas nervuradas, corintizante, motivo liriforme-BRC058; 

 

                                                
965 “ A implantação de Bracara Augusta neste contexto geográfico e estratégico caracteriza-se pela 

centralidade”, Ana Luísa Freitas, Urbanismo de Bracara Augusta, Braga, 2003, p. 60 e p. 65; 
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No presente grupo, integram-se os capitéis das actuais freguesias da Cividade e 

Sé (Figura 198, 199 e 200) que são as zonas onde se encontraram os vestígios da cidade 

romana de Braga. O conhecimento que se tem do urbanismo e arquitectura de Bracara 

Augusta é ainda escasso, mercê dos parcos vestígios deixados por uma cidade 

fundamental na Antiguidade Clássica e Tardia.
966

 As investigações actuais levadas a 

cabo pelo Núcleo de Arqueologia da Universidade do Minho têm permitido avançar no 

reconhecimento do traçado hipodâmico da cidade, que deverá datar do período de 

Augusto (Figura 199 e 200).
967

 O forum localiza-se no cruzamento do cardus e 

decumanus, no Alto da Cividade onde, hoje em dia, se situa o Largo Paulo Orósio. É, 

também, no Alto da Cividade que se encontram os balnea e o teatro (freguesia da 

Cividade). A designada ínsula das Carvalheiras ocupa um quarteirão inteiro, delimitado 

por quatro ruas, constituindo o único edifício particular inteiramente escavado e cujo 

estudo permitiu retirar importantes ilações sobre o planeamento modular da cidade.
968

 

Na zona da Sé, foram identificados os limites de um edifício de grandes dimensões
969

 

que ocuparia também um quarteirão. Este edifício teria sofrido grandes alterações, nos 

finais do século III e inícios do IV, sendo possível que se tivesse transformado em 

templo paleocristão de planta basilical. (freguesia da Sé).
970

 

Na Antiguidade Tardia, o urbanismo de Bracara Augusta sofre alterações que, 

no entanto, respeitam a sua ortogonalidade. A cidade, à semelhança de outras como 

Conímbriga ou Egitania, foi fortalecida por uma muralha que terá sacrificado algumas 

das suas áreas.
971

As remodelações desse período caracterizam-se pela utilização de 

aparelho construtivo de menor qualidade e pelo reaproveitamento de infra-estruturas e 

elementos construtivos. O granito é o material fundamental para a construção, bem 

como para a produção de capitéis. 

Os capitéis que se encontram na Cividade são capitéis de folhas nervuradas e 

lisas, coríntios e um capitel toscano. A altura dos capitéis insere-se no intervalo entre os 

40 e os 49 cm. Apenas um destes capitéis é em mármore (BRC072), o que poderá 

indiciar uma importação. Dois desses capitéis, (BRC023 e BRC064) de folhas 

nervuradas, coríntios, sofreram uma reutilização idêntica ao nível do leito de espera 

                                                
966 Manuela Martins, Bracara Augusta, cidade romana, Braga, 2000, p. 13 e 17; 
967 Idem, pp. 13-15;  
968 Idem, p. 14; Ana Luísa Fretias, op. Cit. p. 68; 
969 Manuela Martins, op. Cit. p. 17;  
970 Luís Fontes, “A Igreja Sueva de S. Martinho de Dume”, O Mosaico na Antiguidade Tardia, nº 8, 2008, 

p. 171; 
971 Manuela Martins, op. Cit. p. 15; 
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consistindo num corte rectangular que lhes causou danos nos motivos axiais. Estes dois 

capitéis, de folhas nervuradas, coríntios, obedecem a um esquema classicizante com a 

presença de todos os elementos ornamentais do capitel coríntio, inclusivamente os 

caulículos primorosamente ornamentados. O talo da flor do ábaco é substituído por 

outros motivos. O trépano que se nota é suave, marcando o contraste claro/escuro. A 

folha média axial parte quase do topo das folhas inferiores. O florão é semicircular e, de 

certa forma, embebido no ábaco, apresentando elementos radiais que o aproximam de 

uma vieira. Este tipo de capitel de folhas nervuradas, coríntio, apresenta características 

muito próprias que lhe são conferidas pelo talhe minucioso, ornamentação profusa e 

pela particularidade do trabalho em granito. Estes dois capitéis são provenientes do ex-

albergue distrital (local da actual Biblioteca Pública), localizado na zona do fórum, que 

parece ter sido remodelado nos inícios do século II, aquando da edificação do teatro.
972

 

(Figura 200). Colocamos a hipótese de estes dois capitéis poderem ter pertencido a um 

edifício do forum, embora o seu carácter não seja monumental, considerando as suas 

dimensões. Cronologicamente, tendo em conta o contexto e características tipológicas 

do capitel, proporíamos inseri-lo no século II. 

Os restantes dois capitéis, BRC018 e BRC072, são de tipologias distintas, mas 

foram encontrados num prédio da Rua D. Afonso Henriques, local onde se 

identificaram outros balnea. 
973

Um destes capitéis, BRC076 é um capitel toscano e 

marca o regresso desta tipologia que se encontra fortemente representada no nordeste da 

província da Lusitania.
974

 

Os capitéis da Sé apresentam três grupos distintos: o primeiro, constituído por 

capitéis de folhas nervuradas, coríntios, (BRC001, BRC024, BRC042, BRC044 e 

BRC066), de altura entre os 30 e 39 cm. Dois deles têm origem no Museu da Sé de 

Braga (BRC042 e BRC044) e os três restantes vêm da área da insula das Carvalheiras. 

Estes cinco capitéis estão na linha dos exemplares da Cividade (BRC023 e BRC064), 

apresentando as mesmas características tipológicas e de decor. 

A insula das Carvalheiras constitui um conjunto arqueológico identificado, em 

1982, que revelou um quarteirão residencial, limitado por ruas, inserido no quadrante 

                                                
972 Ana Luísa Freitas, op. Cit. p. 68;  
973 Idem; 
974 Nos jardins do Museu D. Diogo de Sousa encontram-se capitéis de dimensões monumentais de tipo 

jónico liso de influência toscana talvez pertencentes ao pórtico do forum Capitéis que nos foram 

mostrados pela Senhora Directora do Museu, Dra Isabel Silva; 
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Noroeste da antiga cidade romana de Bracara Augusta.
975

As escavações realizadas no 

local revelaram materiais datáveis da primeira metade do século I. No entanto, em 

termos construtivos, a datação aponta para o último quartel do século I.
976

 No século II, 

foi construído um balneum. A habitação foi alvo de uma profunda remodelação de 

estrutura, nos finais do século III, inícios do IV, embora não seja de excluir reformas 

anteriores. A sua ocupação terá continuado até finais do século IV e princípios do 

século V, sendo posteriormente abandonada. 

A construção da ínsula apresenta boa qualidade técnica e segue uma métrica que 

utiliza dois módulos dominantes. 
977

As medidas dos fustes das colunas do pórtico, por 

exemplo, apresentam um diâmetro da base, em metros, de cerca de 0,335, o que, 

multiplicado por sete
978

, virá a resultar numa altura de coluna de 2,345 metros, ou seja, 

o correspondente a 8 pés.
979

Esta preocupação construtiva não desapareceu na reforma 

do século II, pois houve respeito pela estrutura métrica pré-existente.
980

As alterações do 

século IV apresentam muros que começam a fugir ao alinhamento anterior, ao mesmo 

tempo que se nota uma preocupação em fechar os compartimentos envolventes do 

peristilo com portas.
981

 

Estas informações são relevantes para indicar uma cronologia para os capitéis 

das Carvalheiras. Como exemplo, o diâmetro do leito de assentamento do capitel 

BRC001 é de 30, 5 cm, medida que se aproxima do diâmetro da base dos fustes das 

colunas dos pórticos da insula. 
982

(em cm, 33,5). Logo, parece-nos uma hipótese 

plausível, com fundamento na métrica e no conhecimento da proveniência do capitel, 

que este se enquadre nos finais do século I, inícios do século II, altura em que se 

procede ao planeamento e construção da habitação. A estrutura modular da casa não 

parece ter sofrido mudanças com as reestruturações que volta a sofrer nos finais do 

século III/inícios do IV, o que garante a continuidade da colunata. Para os capitéis 

BRC024 e BRC066, vindos do mesmo local, propomos a mesma cronologia. 

                                                
975 José Rui Coelho da Silva, A ínsula das Carvalheiras no contexto de Bracara Augusta, Braga, 2000; 

Manuela Martins, Bracara Augusta, A Casa Romana das Carvalheiras, Roteiros Arqueológicos, 2,2000; 
976 Manuela Martins, op. Cit. p. 6-7; 
977 Manuela Martins, op. Cit. p. 11; 
978 José Rui Coelho da Silva, op. Cit. Quadro 2, segundo Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, livros III e 

IV, referidos pelo autor; mais especificamente, Livro IV, I, 1, 8. 
979 José Rui Coelho da Silva, op. Cit. Quadro 2, p. 146; 
980 Manuela Martins, op. Cit. p. 21; 
981 Manuela Martins, op. Cit. p. 31; 
982 Embora a atribuição ao pórtico apareça, no trabalho de José Rui Coelho da Silva, interrogado, op. Cit. 

Quadro 2, p. 146; 
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Os capitéis BRC047 e BRC051 são compósitos, tipo 2. Este tipo de capitel 

conjuga ornamentos coríntios e elementos muito particulares que se encontram no 

epistílio jónico, os denticulos,
983

que substituem o astrágalo de discos e pérolas. As 

volutas estão partidas nos dois exemplares e o ábaco, normalmente coríntio, não se 

encontra. Os dois exemplares, BRC047 e BRC051, provêm respectivamente da Sé e da 

actual Rua da Boavista, não muito distante desta. Os capitéis diferem entre si em termos 

de dimensões e número de folhas da componente coríntia. O capitel BRC051 atinge os 

45 cm de altura e possui duas folhas, a inferior e a média no seu cálato coríntio; o 

capitel BRC047 mede 28 cm de altura e ostenta uma folha única. As folhas apresentam-

se detalhadamente ornamentadas com espaços interlobulares geométricos (triângulo 

invertido). Entre um e outro pode delinear-se uma evolução e apreender-se a 

continuidade temporal deste tipo de capitel da Antiguidade Clássica, século I/II, 

BRC051, para a Antiguidade Tardia, séculos III/IV, BRC047. O facto de o capitel 

BRC047 ser proveniente da Sé relaciona-o com vestígios encontrados num local que 

regista uma ocupação, desde o século I, como referiu Luís Fontes. 
984

 Segundo o autor, 

terá existido neste local um edifício que ocuparia uma extensão de 33m por 33 m., tendo 

sofrido profunda transformação, entre finais do século III e inícios do século IV. Luís 

Fontes sugere a hipótese de que um edifício do período do Baixo-Império romano teria 

dado lugar a um edifício de culto, de modelo basilical em três naves. O capitel BRC047 

pode, eventualmente, relacionar-se com esta remodelação. Mais uma vez, o tipo de 

capitel, compósito de tipo 2, evidencia a especificidade dos capitéis do grupo episcopal 

bracarense, tal como se verificou no caso dos capitéis de folhas nervuradas, coríntios. 

Finalmente, o capitel BRC058 é um dos poucos exemplos de capitel de folhas 

nervuradas, corintizante. É um capitel peculiar, de folhas totalmente aderentes ao cálato, 

de nervura central ressaltada e lóbulos bem demarcados. A sua linha foge ao 

naturalismo, singularizando-se pelo talhe algo geométrico e estilizado. As volutas, 

partidas quase na totalidade, são extremamente salientes prolongando-se sob o ábaco. O 

diâmetro do seu leito de assentamento de 49 cm pede uma coluna de grandes dimensões 

não conjugável, por exemplo, com os diâmetros dos fustes do pórtico da ínsula das 

                                                
983 Justino Maciel, Vitruvvii Decem libri, Livro III, 5, 8-11 e Schemata, p. 135;  
984 Luís Fontes, “A Igreja Sueva de S. Martinho de Dume, Arquitectura Cristã Antiga de Braga e na 

Antiguidade Tardia do Noroeste de Portugal,”O Mosaico na Antiguidade Tardia, Instituto de História da 

Arte, nº 6, 2008, p. 169-171; No Claustro da Sé de Braga encontram-se vários capitéis que poderão ter 

vindo de escavações ou obras feitas no solo da capela –mor e da quadra central do transepto da Catedral; 
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Carvalheiras.
985

Este capitel corintizante manifesta semelhanças com um capitel do 

mesmo tipo (folhas nervuradas, corintizante, motivo liriforme) que se encontra exposto 

na Casa Romana de Mértola. Cronologicamente, pelas dimensões e esquematismo, 

propomos o século III.  

 

      IV. 3.2.1.2. Área correspondente a Bracara Augusta (actuais 

freguesias de Maximinos e S. Lázaro) 

 

          O capitel de Maximinos, Capitel de folhas nervuradas, coríntio- 

BRC029; 

 

          O capitel de S. Lázaro, capitel jónico liso de influência toscana- 

BRC034; 

 

Os dois capitéis BRC029 e BRC034 procedem, respectivamente, de local 

próximo da Sé e Cividade e de um lugar junto ao limite da muralha da cidade, na actual 

freguesia de S. Lázaro, onde se localiza a Fonte do Ídolo.
986

 O capitel de folhas 

nervuradas, coríntio, combina as folhas de palma em leque com a folha de acanto e o 

biselado dos caulículos. O capitel BRC034 é um capitel jónico, liso, de influência 

toscana, de dimensões reduzidas (28 cm de altura). Este tipo de capitel encontra-se em 

Braga em duas versões distintas: uma delas, de grande dimensão
987

e outra, reduzida, 

como é o caso deste capitel. Repete-se, portanto, o que foi já sublinhado quanto aos 

capitéis compósitos, tipo 2, a continuidade, que se poderá seguir na reprodução do 

mesmo tipo de capitel, cuja distinta dimensão indica contextos construtivos divergentes. 

Para ambos os capitéis, BRC029 e BRC034, propomos o século III/IV. 

 

 

 

                                                
985 José Rui Coelho da Silva, A Ínsula das Carvalheiras, Braga, 2000, p. 146, Quadro 2: diâmetro dos 

fustes do pórtico = 38 cm; 
986 Ana Garrido Elena, Ricardo Mar e Manuela Martins, A Fonte do Ídolo, Bracara Augusta, Escavações 

Arqueológicas, nº 4, Braga, 2008.  
987 Capitel que se encontra no jardim do Museu D. Diogo de Sousa que não foi medido; De assinalar 

também o capitel da Bobadela; 
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     IV.3.2.1.3. Área correspondente a Bracara da Antiguidade Tardia: S. 

Frutuoso de Montélios e Dume (actuais freguesias de Real e Dume) 

 

                IV.3.2.1.3.1. A Capela de S. Frutuoso de Montélios 
 

 Compreender o edifício da actual Capela de S. Frutuoso de Montélios
988

 é 

mergulhar na historiografia da História e na História da Arte, sobretudo nos ramos da 

arquitectura e decoração arquitectónica, desde o final do século XIX até ao inicio do 

XXI, e anotar o que, cada tempo histórico, deixou no edifício. Este, hoje, é o resultado 

de todas estas vicissitudes, tanto as que acabaram por destruí-lo como as que o 

intentaram salvar, sendo necessário procurar o essencial para tentar compreender a sua 

génese. 

As referências ao local onde se ergue a Capela de S. Frutuoso de Monte Módico 

(Montélios), entre Bracara e Dume, são unânimes em considerá-lo de ocupação 

recuada, nomeadamente romana, onde haveria um templo dedicado a Esculápio.
989

 As 

fontes escritas, sempre em boa colaboração com a História da Arte, fornecem um texto 

fundamental para a Antiguidade Tardia, a vida de S. Frutuoso ou a Vita Fructuosi. (ver 

Capítulo III). A Vita sublinha, claramente, uma das últimas edificações de S. Frutuoso, 

à qual a sua vida e memória ficariam ligadas para sempre: a aedificatio de um 

monasterium, entre Braga e Dume, e de duas ecclesiae
990

. Uma destas ecclesiae foi 

aquela em que o Bispo de Braga acabou por faleceu, em frente ao altar,
991

 depois de 

uma noite em oração, pressentindo a morte. A outra terá sido a escolhida para se fazer 

sepultar.
992

 Esta ecclesia deverá ser a actual Capela, um mausoléu de planta cruciforme. 

A partir do momento em que se dá a morte de S. Frutuoso, o que sucedeu ao que 

ele edificou em vida, mergulha numa penumbra, dissipada, aqui e ali, por informações 

das fontes escritas. Com efeito, tendo o Bispo de Braga falecido em 665, pouco tempo 

                                                
988 Optamos pela designação genérica e actual de “Capela”, tal como se encontra no site da DGEMN sem 

tomar, à partida, qualquer opção pela funcionalidade deste templo; 
989 Padre Manuel de Aguiar Barreiros, A Capela de S. Frutuoso, Restos da Antiquíssima Egreja de S. 
Salvador de Montélios, século VII, Braga, 1918, p. 5; 
990 Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 90; 
991 E por isso de planta basilical; Idem, p. 91; 
992 De acordo com o Canon VIII do I Concílio de Braga de 561, presidido por S. Martinho de Dume 

proibia-se os enterramentos intra basilicam Santorum; Justino Maciel, Antiguidade Tardia e 

Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 79; Talvez, por esta razão a opção, na altura do restauro dos 

anos 30 do século XX, pela colocação do sarcófago de S. Frutuoso no exterior do braço nascente, voltado 

a norte. Contestando esta colocação do corpo de S. Frutuoso no exterior, António de Azevedo, O 

Mausoléu de S. Frutuoso de Braga, Braga, 1965, p.27; 
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restava ao reino visigodo do pleno domínio da Península Ibérica. Em 711, a chegada 

dos muçulmanos e a rápida progressão que fizeram pela Hispania determinaram a 

evolução destes edifícios. Afigura-se interessante o facto de D. Diogo Gelmirez, 

Arcebispo de Santiago de Compostela, se apressar, em 1102, a levar as relíquias de S. 

Frutuoso para a Galiza. Tal facto indica-nos que este local se transformara de Mausoléu 

de S. Frutuoso e ecclesia, dedicada a S. Salvador e respectivo mosteiro, em local de 

devoção de relíquias a S. Frutuoso, e que deveria ter tido alguma importância. 

Infelizmente, desconhecermos a sua evolução construtiva, desde o momento da chegada 

dos muçulmanos, tendo em conta as avaliações distintas que se fazem à sua eficácia 

destrutiva e à reconstrução que terá sido efectuada a seguir.
993

 

Outras fontes escritas, mais tardias, já se referem concretamente a aspectos 

construtivos, salientando, com algum espanto, um edifício de pequena dimensão, com 

um excessivo número de colunas no seu interior,
994

que se encontra, desde 1523, ao lado 

do Mosteiro dos Monges Capuchos de S. Francisco, pela vontade do arcebispo de 

Braga, D. Diogo de Sousa (Figuras 202 e 203). Assim escreve João de Barros, no século 

XVI, contando vinte e duas colunas de mármore, no espaço da Capela.
995

 No século 

XVII, Frei Manuel de Monforte serve-se da leitura de João de Barros e descreve a 

mesma capela indicando, no entanto, o número de vinte e quatro colunas do seu 

interior.
996

(A Figura 204 mostra a distribuição de vinte e duas 
997

colunas, propostas por 

Moura Coutinho, segundo João de Barros).
998

 São estas as informações mais completas 

de que se dispõe sobre o edifício que terá permanecido do tempo de S. Frutuoso e que 

lhe serviu de mausoléu. 

Nos inícios do século XVIII, em 1728, dá-se a reconstrução total da Igreja e do 

Mosteiro dos Monges Capuchos de S. Francisco que envolvem, por completo, a Capela 

                                                
993 Padre Aguiar Barreiros, op. Cit. p. 10-11, cita O Padre António Carvalho na sua Chorographia (1706) 

que afirma que os mouros destruíram completamente o que estava construído, ficando apenas a Igreja em 

forma de cruz com as suas vinte e duas colunas.  Para o Padre Barreiros, algumas estas colunas devem ter 

sido colocadas posteriormente, no século XVI, no tempo de D. Diogo de Sousa. Ver p. 11; 
994 Parece-nos que do mosteiro e igreja de planta basilical dedicados por S. Frutuoso a S. Salvador, não há 
referências. 
995 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, A Alta Idade Média, 1993, p. 113; 
996 Idem, p. 114; Sobre a problemática das 24 colunas e sua distribuição, Padre Manuel Aguiar Barreiros, 

A Capela de S. Frutuoso, Braga, 1918, António de Azevedo, O Mausoléu de S. Frutuoso d Braga, Braga, 

1965, pp. 28; 
997 É interessante a questão do número de colunas e sua disposição. 
998 Carlos Alberto Ferreira de Almeida transcreve uma longa citação de Frei Manuel de Monforte em que 

este indica a distribuição das colunas: quatro na entrada (braço poente), seis em cada capela colateral ou 

seja a norte e sul e, por fim, oito na principal de todas, a nascente. Idem, p. 114; 
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de S. Frutuoso e destrói a sua entrada a poente.
999

 Desde o século XVIII até ao século 

XX, a pequena capela ficou, assim, escapando aos olhares menos atentos (Figura 203). 

Ernesto Korrodi, nos finais do século XIX, capta o edifício de planta cruciforme que se 

encontrava cingido pelo Mosteiro da Ordem dos Monges Capuchos de S. Francisco. Foi 

o ponto de partida para os estudos e restauro de um edifício que, não obstante a 

polémica historiográfica que ainda suscita, é profundamente emblemático. 

 

IV.3.2.1.3.2. Os capitéis in situ do Mausoléu de S. Frutuoso de 

Montélios 
 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios de hélices e volutas em V- 

BRC005, BRC006, BRC007, BRC008, BRC009,BRC010, BRC011 e 

BRC012; 

Actualmente, encontram-se oito colunas e respectivos capitéis no corpo central 

da planta cruciforme in situ na Capela de S. Frutuoso de Montélios. Segundo as 

indicações das plantas que se anexam (Figura 205) de Goméz Moreno e do Arquitecto 

Moura Coutinho, responsável pelas obras de restauro da Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais, estavam de pé, no início das obras, seis colunas e capitéis, ou 

seja, as duas do braço nascente não se encontravam no seu local, facto comprovado 

pelos textos dos primeiros autores que, desde o início do século XX, escreveram sobre 

S. Frutuoso de Montélios.
1000

 

Os oito capitéis de coluna que se conservam in situ, no Mausoléu de S. Frutuoso 

de Montélios, podem ser associados em três grupos na tipologia geral a que pertencem 

(Figura 207 com sistematização), capitéis de folhas nervuradas, coríntios de hélices e 

volutas em V. Consideramos ainda que o grupo II se subdivide em dois pequenos 

grupos com dois capitéis cada, 
1001

fazendo os dois capitéis do braço nascente, um 

subgrupo em si. 

                                                
999 Manuel Monteiro, S. Frutuoso, uma Igreja Moçárabe, Braga, 1939, pp. 16-17; 
1000 Padre Manuel d’Aguiar Barreiros, op. Cit., p. 11; Em 1918, quando este autor escreve havia seis 

colunas na Capela de S. Frutuoso: “ Isto levou-nos à persuasão de que das 22 colunas, em cujo número 

estavam, sem dúvida, incluídas as oito (hoje seis) do corpo central…”Também Manuel Monteiro, op. Cit. 

p. 21, se refere a dois capitéis em mármore do lado poente e mais quatro em calcário brando:”…revelando 

os três pares outras tantas facturas e épocas distintas.”; 
1001 Recentemente Theodor Hauschild, “Arte Visigótica”, História da Arte em Portugal, 1993, vol. I p. 

167 e Carlos Alberto Ferreira de Almeida, idem pp. 118-119, consideraram diferentes cronologias para os 
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O primeiro grupo compreende os dois capitéis do braço poente, BRC005 e 

BRC006, que são os que sustentam as paredes cujo aparelho é de cronologia mais 

recuada, pois mantinha-se em pé antes das obras de restauro. Estes dois capitéis, cujas 

características particulares descrevemos nas respectivas Fichas da Base de Dados, 

parecem-nos, no conjunto dos oito, os de cronologia mais recuada, seguindo um modelo 

que se desenvolve no século IV, contexto romano da Antiguidade Tardia: o capitel de 

folhas nervuradas, hélices e volutas em V, tipologia presente em quatro capitéis de S. 

Pedro de Balsemão, LMC004, LMC005, LMC006, LMC007. A estes capitéis 

aproximámos exemplares, também do século IV, reaproveitados em Orense, na Galiza. 

Afigura-se-nos que um capitel de cada par que, em Santa Comba de Bande, ladeia o 

arco triunfal da abside se assemelha ao tipo destes dois de S. Frutuoso. A diferença 

entre os exemplares de S. Pedro de Balsemão e os de S. Frutuoso prende-se com o 

material, o granito, no primeiro caso; o mármore, no segundo. Estes dois capitéis não 

apresentam o tratamento a trépano que se observa nos capitéis do grupo II, pois este 

tratamento tende a reduzir-se a partir da segunda metade do século II.
1002

 

O grupo II é composto por quatro capitéis que compõem o braço sul e nascente 

do Mausoléu. A sua categoria distintiva é o trépano que marca as suas folhas, inferior e 

média e pontua cada folíolo que sai dos caulículos. As hélices e as volutas formam um 

conjunto único com as folhas trepanadas dos caulículos, quase se dissolvendo no seu 

interior. Os caulículos são ornamentados com caneluras e a sua moldura possui três 

pérolas. Este motivo remete para S. Gião da Nazaré. A partir daqui, o material usado é a 

pedra de Ançã e os autores destes capitéis são já diferentes e pretendem seguir o modelo 

dos dois capitéis do braço poente que foram reutilizados. O desejo de dar prestígio aos 

capitéis é evidenciado pelo excesso do recurso ao trépano, característico de um período 

de produção imperial romana, da segunda metade do século I e primeira metade do 

século II. Este brilhantismo que se quer atingir não existe no talhe naturalista dos 

capitéis do braço poente. Neste grupo II, distinguem-se bem os dois capitéis do braço 

sul dos do braço nascente. Esta distinção não se justificará apenas pelo facto de os 

capitéis, a nascente, não estarem in situ antes das obras do restauro, mas pode ser 

                                                                                                                                          
capitéis in situ de S. Frutuoso. Carlos Alberto Ferreira de Almeida considerou também três grupos 

distintos neste conjunto de oito capitéis. Os primeiros autores, que vimos citando, acentuaram a diferente 

“factura” dos capitéis.   
1002 Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos da la Península Iberica, 1992, p. 57 e seguintes na 

caracterização dos capitéis coríntios. Para Carlos Alberto Ferreira de Almeida, p. cit. pp. 118-119, estes 

dois capiteis “…foram reaproveitados e parecem ser de época paleocristã ou visigótica”. 
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marcada por esse facto. A diferença destes dois capitéis, BRC009 e BRC010, dos 

capitéis do braço sul, não reside no trépano que também exibem claramente, mas no 

tratamento das folhas inferiores e médias. Estas, nos capitéis BRC007 e BRC008, são 

largas no limbo e exageram a sua forma bilobada. Esta fórmula está de acordo com o 

tratamento dos capitéis de pilastra que correm os frisos. Quanto aos dois capitéis, a 

nascente, as folhas inferiores e médias são mais estreitas, como as do braço poente, sem 

o alargamento do limbo que lhes confere um aspecto tumefacto. 

Finalmente, o terceiro grupo, os capitéis do braço norte, BRC011 e BRC012. 

Muito significativamente seguem a mesma tipologia mas variam no decor da moldura 

do cálato, em motivo funiforme, como se encontra em um capitel de San Cebrian de 

Mazote (ver as Fichas individuais destes dois capitéis) e como se repete frequentemente 

no astrágalo de capitéis, aos quais se atribui uma origem moçárabe.
1003

 

 

IV.3.2.1.3.2. Considerações sobre os capitéis in situ da Capela de S. 

Frutuoso de Montélios 
 

Passaremos a sistematizar algumas ideias sobre um tema tão complexo e 

discutível. São reflexões possíveis tendo em conta os capitéis como elemento 

estruturante da construção na Antiguidade, em geral e, neste caso, em particular: 

1. Da aedificatio de S. Frutuoso, na segunda metade do século VII, permanece 

até hoje, no nosso entender, a estrutura cruciforme da ecclesia que o Bispo 

de Braga escolheu como seu mausoléu, sobretudo no seu corpo central; 

2. Os fustes e bases que se encontram em S. Frutuoso sofreram alterações;
1004

 

3. As colunas que subsistem e seus capitéis seguem a mesma tipologia, 

certamente inspirada num modelo romano que estaria acessível no local e do 

qual está um exemplar no Museu (BRC013); 

4. As oito colunas têm capitéis feitos em três momentos distintos: 

reaproveitamento de capitéis romanos do século IV (grupo I), continuação do 

                                                
1003 Sabine Noack, Sabine Noack,  “Westgotenzeitliche kapitelle im Duero-Gebiet und in 

asturien,”Madrider Mitteilungen, XXVII, 1986, pp. 389-408; figures 78-82; O Padre Aguiar Barreiros 

classifica estes dois capitéis como compósitos., op. Cit. p. 7; 
1004 Padre Manuel d’Aguiar Barreiros, op. Cit. p. 6-7; do lado sul, os fustes estão íntegros mas as bases 

foram mexidas; Prolongamento dos fustes das colunas do braço norte e poente com troços das colunas do 

lado oriental que, juntamente com os arcos, desapareceram; Manuel Luís Real considera que: “ o 

mausoléu terá sofrido profunda reconstrução na primeira metade do século X”; Inovação e 

Resistência…1995, p. 65; 
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modelo tipológico aprimorando-o a trépano como os frisos de capitéis (grupo 

II) e aproveitamento de outros dois capitéis, na mesma linha tipológica, mas 

com pormenor ornamental distinto (grupo III); 

5. Em que momento é que tal acontece? Na altura de S. Frutuoso, segunda 

metade do século VII? Tal não se afigura plausível por razões de 

homogeneidade ornamental, que faria com que as peças saíssem das mesmas 

mãos;
1005

 

6. As colunas e capitéis em S. Frutuoso podem ser o resultado de uma 

reconstrução, após destruição, com a chegada muçulmana e guerras entre 

cristãos e muçulmanos; esta reconstrução pode ter-se dado em dois 

momentos: 1. entre a segunda metade do século IX e finais do século X -  

período de tempo em que o território de Braga está em mãos cristãs -  tal 

como Coimbra; 2. Finais do século X, após razia de Almançor;
1006

 

7. A reconstrução e reformulação decorativa da Capela de S. Frutuoso podem 

estar relacionada com o surgimento do culto das suas relíquias a partir do 

século XI; 

8. Se assim for, os capitéis do grupo II resultaram da cópia dos modelos 

romanos com o trépano insistente e intencional, de modo a salientar o 

brilhantismo do claro/escuro; a sua realização terá acontecido entre a 

segunda metade do século IX e o final do século X, numa altura de alguma 

estabilidade; o objectivo seria um planeamento ornamental entre os capitéis e 

frisos das paredes; 

                                                
1005 António de Azevedo coloca a hipótese de originalmente não existir qualquer ornamentação no interior 

da ecclesia mandada construir por S. Frutuoso; op. Cit. p. 29;  
1006 Vejamos, brevemente, uma sucessão de acontecimentos:  

S. Frutuoso morre em 665; 

711, a chegada e progressão fulminante dos muçulmanos na Península Ibérica; 

 713, a Gallaecia cai em poder das hostes árabes;  

Inícios do século VIII até meados do século IX,:  a situação na região de Entre-o-Douro e Minho foi 

particularmente difícil com campanhas avassaladoras por parte de muçulmanos e cristãos do Norte numa 

vivência insegura. 

Acalmia a partir da segunda metade do século IX com o repovoamento de Portucale por Vímara Peres 

em 868. Quanto a Coimbra, está entre 878 e 988 em poder dos cristãos. Portanto, entre a segunda metade 
do século IX e finais do século X, o território de Braga está em poder cristão, tal como Coimbra (podendo 

fornecer a pedra de anca). O bispado de Braga é restaurado em 1070;  

Em 987 e 988, os exércitos de Almançor tomam Coimbra e depois saqueiam a cidade de Leão, capital das 

Astúrias desde 914. Em 998, Almançor saqueia Santiago de Compostela e passa por Braga. A fronteira 

restabelece-se no Douro. 

Desta resenha, pode considerar-se que a investida dos árabes no século VIII pode ter destruído as 

ecclesiae e o mosteiro edificados por S. Frutuoso. Ou, então, teria sido a razia posterior de Almançor, 

finais do século X, a provocar os maiores estragos; é esta última a opinião de D. Fernando de Almeida, 

Arte Visigótica em Portugal, 1962, pp. 131-133; 
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9. No entanto, por alguma razão, os capitéis do III grupo são diferentes, porque 

o cálato é rematado por motivo funiforme; provavelmente estes dois capitéis 

são contemporâneos dos do grupo II e podem ter sido utilizados como 

recurso; o motivo funiforme, que ostenta, pode relacionar-se com a estreita 

linha, também de funículos, que percorre o monumento por dentro e por 

fora
1007

; 

10. A utilização do calcário no “mundo” do granito é significativa pela excepção 

que representa e pela ligação a Coimbra.  

11. Os capitéis são sobrepostos pela aduela do arco e não interpostos por 

qualquer imposta, como sucede nas construções bizantinas; este aspecto 

afigura-se-nos muito interessante, em termos de lógica construtiva;
1008

 Nota-

se em alguns arcos a desproporção, embora não acentuada, entre a aduela e o 

capitel, certamente destinando-se a equilíbrio de forças; Pensando em outros 

exemplos construtivos, também polémicos e de cruzamento de influências, 

notamos: S. Pedro de Lourosa não tem impostas (não necessita devido aos 

capitéis toscanos), a Catedral da Egitania e S. Pedro de Balsemão também 

não têm impostas; porém, S. Gião da Nazaré e Santo Amaro de Beja têm 

impostas;
1009

 

12. Regressando ao ponto nº 1, é de salientar a dinâmica da planta cruciforme 

como o elemento fundador, de génese deste monumento, presentemente 

visível; a influência da concepção espacial bizantina (e a ascendência 

evidente do alçado do Mausoléu de Gala Placídia, em Ravena, século V), 

presente no mausoléu de S. Frutuoso, bem como, na configuração da Igreja 

de Dume. 

 

                 IV. 3.2.1.3.3.Os restantes capitéis de S. Frutuoso de Montélios 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio (?) – BRC013; 

                                                
1007 Sobre este motivo, Manuel Monteiro, op. Cit. p. 40; o autor refere a corsa como um dos elementos 

principais da ornamentação da arquitectura asturiana; 
1008 Javier Magaña chamou igualmente a atenção para este aspecto; Capiteles Tardorromanos e 

Altomedievales de Hispania, vol.I, p. 322; 
1009 Escreve a este propósito Manuel Monteiro, op. Cit. p. 44: “ Além disto, enquanto que em Montélios 

os arcos tríplices recaem directamente sobre os capitéis, à maneira moçárabe, em S. Vital eles repoisam  

sobre uma interposta almofada em tronco de pirâmide invertida e infundindo-lhes inconfundível 

esbelteza”; 
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Capitel de pilastra de friso de folhas nervuradas, coríntio de hélices e 

volutas em V- BRC003; 

Capitel de pilastra de folhas nervuradas, coríntio de hélices de volutas em 

– BRC004; 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC014; 

Capitel jónico liso de influência toscana- BRC015; 

De S. Frutuoso de Montélios são provenientes outros capitéis que se encontram 

no Museu Regional de Arqueologia de Braga, D. Diogo de Sousa, na própria capela e 

no pequeno Museu que esta integra. 

Mais uma vez, não é demais realçar que a tipologia destes capitéis continua a ser 

a folhas nervuradas, coríntio, hélices e volutas em V. O capitel BRC013, que se 

encontra em exposição no Museu da Capela de S. Frutuoso, é um capitel de pilastra que 

integramos no contexto romano da Antiguidade Tardia, século III, que pode ter servido 

de modelo aos restantes e aos exemplares BRC005 e BRC 006 do século IV. É 

impossível confirmar se este capitel, BRC013, teria as hélices e volutas em V, porque 

estes elementos já não se encontram no capitel.  

No Museu D. Diogo de Sousa, em Braga, encontra-se o capitel de pilastra de 

friso, BRC003. Esta peça, tingida de uma cor ocre (reutilização?), oferece um exemplo 

de início de trabalho das folhas que não foi terminado. Desconhecendo-se pormenores 

do seu achado, esta peça, produzida a pensar no friso parietal, quedou-se pelo esboço. A 

sua tipologia e, sobretudo, o toque insuflado dos limbos das folhas, colocam-no 

próximo dos quatro capitéis do grupo II, sobretudo dos dois primeiros, BRC007 e 

BRC008. 

O capitel de pilastra, BRC004, que está ao lado da peça anterior no Museu D. 

Diogo de Sousa, é um bloco com dois capitéis. Constitui um enigma, que, por ora, não 

se deslinda. O primeiro capitel é o que foi rejeitado e que se encontra em comprimento. 

A peça foi cortada e os motivos mutilados. Era preciso afeiçoar mais um capitel de 

pilastra como os anteriores, embora, também ele, distinto. Os ornatos do capitel 

incompleto são ainda difíceis de explicar, ainda que os círculos e losango, formados 

pelos motivos no interior da folha, se aproximem às tendências circulares dos motivos 

de San Cebrian de Mazote. A composição em ponta de seta ou em pequena folha de 

hera encontra similitudes com faces posteriores de outras peças reutilizadas. Ainda o 
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motivo funiforme presente, também ele, desta vez na parte superior do capitel, 

marcando, quiçá, a moldura do cálato. O segundo capitel, o que vingou, continua a linha 

dos capitéis de folhas nervuradas, coríntio, volutas e hélices em V, mas com um 

hieratismo de formas que não se encontra em outros exemplares. Um elemento mais se 

distancia dos restantes, a ligação, por uma tira que se bifurca, entre o ábaco e as espirais 

de volutas. Não se trata do elemento que se conhece e que liga as volutas às folhas, 

conferindo a alguns exemplares a designação, bem aplicada, de capitéis com “asas.”É 

uma aplicação diferente e, até ao momento, invulgar. Conquanto na linha da mesma 

tipologia de capitéis de S. Frutuoso, este capitel parece ter saído de outras mãos.  

Os dois capitéis, BRC014 e BRC015, são totalmente divergentes e encontram-se 

na capela de S. Frutuoso a desempenhar o papel de peanhas. O capitel BRC014 

apresenta as folhas nervuradas e hastes que se enrolam em espirais, nos ângulos do 

ábaco. O cálato apresenta o que poderá ser entendido como duas hastes de hélices ou 

uma folha de perfil oval. O que atrai a atenção para este capitel é o astrágalo em motivo 

funiforme. Esta é outro exemplo da presença, neste espaço, deste motivo ornamental 

que Sabine Noack considera moçarábe.
1010

 

O capitel BRC015 marca o reencontro com uma tipologia já detectada numa 

parte muito concreta da Lusitania, na área de Ammaia, estendendo-se para o norte até 

à Egitania, a oeste até à Bobadela e, a norte do rio Douro, em Braga. Este tipo de 

capitel associado à produção romana, perdurou no tempo, foi reaproveitado e passou a 

exibir dimensões mais comedidas. As suas características tipológicas são quase 

imutáveis, sendo muito complexo o processo de determinação da uma cronologia pela 

evolução dos seus elementos estruturantes e molduras. 

                    

                      IV.3.2.1.3.2. Os capitéis de Dume 

 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios- BRC040 e BRC043; 

 

Capitel de folhas lisas, coríntio- BRC041; 

 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, motivo liriforme-BRC057 

 

                                                
1010 Sabine Noack,  “Westgotenzeitliche kapitelle im Duero-Gebiet und in asturien,”Madrider 

Mitteilungen, XXVII, 1986, pp. 389-408; figures 78-82; 
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A actual freguesia de Dume, muito próxima de Braga, mantém o seu cariz rural 

cuja origem remonta a uma uilla, implantada desde os primeiros tempos da 

romanização, da qual se conserva hoje a planta do balneum. 

A grande importância de que se reveste o espaço da actual Igreja paroquial de 

Dume relaciona-se com o local onde a corte sueva fez erguer uma basílica, em 

cumprimento da promessa do rei Chararicus a S. Martinho de Tours, pela cura do seu 

filho. A oportuna chegada, em 550, de S. Martinho, futuro bispo de Dume, ao porto da 

Gallaecia, ao mesmo tempo que as relíquias de S. Martinho de Tours, acentua o 

carácter místico da promessa do rei e a conversão do povo suevo ao Catolicismo. Em 

558, é a sagração da Basílica dedicada a S. Martinho de Tours, na Gallaecia, a sua 

profunda ligação à corte dos reis suevos, a edificação de um monasterium e a elevação 

de Dume a sede de bispado. 
1011

 

Em 1987, iniciaram-se escavações em torno da Igreja paroquial, que revelaram 

uma ocupação do local, desde o século I, bem como importantes vestígios do edifício 

basilical do século VI.
1012

 As estruturas encontradas revelaram uma planta polilobada de 

dinâmica exterior cruciforme dotada de uma nave (Figuras 202 e 203). A cabeceira 

floresce em três absides. A orgânica interna compõe-se de um quadratum populi 

(nave), chorus e absides para santuarium altaris. Pela análise da planta, conclui-se da 

existência de colunas isentas e adossadas.  

Dos quatro capitéis recolhidos provenientes de Dume, os BRC040, BRC041 e 

BRC057, têm a indicação de serem das imediações da Igreja paroquial.
1013

 O capitel 

BRC040 repete as características dos capitéis de folhas nervuradas, coríntios, 

semelhantes aos analisados nas freguesias da Cividade e Sé, ilustrando a presença de 

uma tipologia característica de Bracara Augusta, como sede de conuentus e província 

romanos. A sugestão de inserção cronológica no século II baseia-se na proximidade 

tipológica, com capitéis oriundos da área da Sé, como são exemplos, BRC001, 

BRC024, BRC042, BRC044 e BRC066. 

                                                
1011 J. Maciel, “A Arte da Antiguidade Tardia”, História da Arte Portuguesa p. 128-131; 
1012 Luís Fontes, “ O norte de Portugal no período suevo-visigótico. Elementos para o seu estudo”, XXXIX 

Corso di Cultura sull’Arte Ravennnate e Bizantina, Ravena, 1992, pp. 217-248 
1013 Segundo Luís Fontes, op. Cit. pp. 234-235: “ Estes vestígios de mosaico são, aliás, os únicos 

elementos decorativos que sabemos com segurança se integravam na basílica sueva. Vários outros 

elementos arquitectónicos poderiam também ter feito parte deste edifício, mas o seu achado em camadas 

de revolvimento posteriores não permite uma associação segura.”; 
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O capitel BRC043, da mesma tipologia e altura do anterior, apresenta uma 

particularidade difícil de classificar como sendo original do capitel ou o resultado de 

intervenção: é o arredondamento do ábaco e a sua completa transformação, no caso de 

se tratar originalmente de um ábaco coríntio.   

O capitel com as dimensões mais reduzidas é o BRC041, de folhas lisas, 

coríntio, que se nos afigura do século IV.  

O capitel BRC057 é um corintizante, motivo liriforme mais raro de encontrar. A 

ausência das folhas/volutas angulares reflecte-se no seu leito de espera, algo 

arredondado (datação proposta, século III). 

Os capitéis encontrados em Dume surpreendem pela diversidade e pela 

expectativa, de certa forma gorada, de encontrar os capitéis que integrariam a cabeceira 

da Basílica do século VI e que corresponderiam a uma produção em contexto suévico, 

tão particular como é a sua planta. Uma vez que o contexto de achado destes capitéis 

não é seguro, relativamente ao sítio da Igreja paroquial, as hipóteses de estes capitéis 

pertencerem a contextos construtivos distintos, concretamente de contexto romano, tem 

de ser equacionada. Em termos estilísticos, os capitéis de Dume encaixam nas 

produções romanas e a lacuna de contexto de escavação não colabora no sentido de uma 

atribuição ao contexto suévico. O facto de não se encontrarem capitéis de adossamento, 

como haveria a rematar as colunas da cabeceira da basílica de Dume, não permite uma 

atribuição a esse local. 
1014

Será que o contexto suévico reutilizou essencialmente 

material romano? Ou será que, como já temos verificado, a produção de capitéis no 

grupo episcopal bracarense segue uma linha marcadamente classicizante, na senda de 

modelos canónicos romanos, como se nota na utilização preferencial de capitéis de 

folhas nervuradas? Esta peculiaridade pode ter feito prolongar no tempo modelos que, à 

partida, em termos puramente estilísticos, remeteriam para contexto romano. Acresce 

que, seria de esperar, em termos teóricos, uma maior utilização de modelos de capitéis 

de folhas lisas, devido à aridez do granito, hipótese que os exemplos apresentados 

totalmente contrariam. 

Os séculos VII e VIII constituem um momento de enorme desconhecimento do 

que se passa em Dume. As notícias regressam na segunda metade do século IX, em 866, 

quando o bispo de Dume, Sabarico, se muda para Mondonhedo, na Galiza. Esta data 

                                                
1014 Desconhecemos o diâmetro que teriam os fustes da basílica de Dume para relacionar com os leitos de 

espera dos capitéis. 
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marca o fim de Dume, como sede de bispado. Em 1103, Dume regressa à diocese de 

Braga, como paróquia. Estranho é que, Diego Gelmirez, bispo de Santiago de 

Compostela, ao levar relíquias, como as de S. Frutuoso, não se tenha detido em Dume, 

facto que poderá ser sinal da extinção do mosteiro e da perda da relevância da basílica e 

relíquias de S. Martinho. A reconstrução da igreja de Dume dá-se a partir dos séculos 

X-XI.
1015

 

 

                      IV.  3.3.1.4. Área rural envolvente a Bracara 

 

 (correspondente às actuais freguesias de Semelhe, Tenões, Ferreiros, 

Palmeira, Adaúfe, Mire de Tibães e S. Paio de Merelim). 

  

O capitel de Semelhe, capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC046; 

 

O capitel de Tenões, capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC060 

 

 O capitel de Ferreiros, capitel compósito, tipo 2- BRC065 

 

 

 Os capitéis de Palmeira 

 

Capitel de cálato folheado - BRC050; 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC053 

 

 

Os capitéis de Adaúfe 

 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios- BRC032 e BRC038; 

 

Capitel de folhas, privado de volutas- BRC059 

 

 

 Os capitéis de Mire de Tibães 

 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios- BRC052 e BRC056; 

                                                
1015 Luís Fontes, op. Cit. p. 236-237;  
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Capitéis compósitos, tipo 2- BRC055;BRC063 

 

 

 O capitel de S. Paio de Merelim 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC021 

 

Ao todo, treze capitéis numa área com cariz rural envolvendo o núcleo de 

Bracara Augusta. Os capitéis pertencem a três tipologias distribuídas da seguinte 

forma: oito capitéis folhas nervuradas, coríntios; três compósitos, tipo 2 e dois de 

folhas, privados de volutas. Relativamente a cada tipologia há a salientar:  

                 Os capitéis de folhas nervuradas, coríntios 

Neste conjunto de sete capitéis foram incluídos aqueles que se nos afiguram 

seguir uma linha classicizante, como já fora verificado em capitéis anteriores (da 

freguesia da Cividade, por exemplo). A dimensão dos capitéis é um critério que poderá 

auxiliar numa proposta de cronologia: 

                     Capitel de Palmeira, BRC053 (altura 50 cm);  

 

                     Capitel do Mosteiro de Tibães, BRC052 (altura 40-49 cm); 

                     Capitel de Tenões, BRC060 (altura 40-49cm); 

 

                     Capitel de Semelhe, BRC046 (altura 30-39); 

                    Capitel de Adaúfe, BRC032 (altura 30-39);  

                    Capitel perto do Mosteiro de Tibães BRC056 (altura30 -39);  

                    Capitel de S. Paio de Merelim BRC021 (altura 30-39) 

Sendo extremamente complexo o processo de atribuição cronológica, este 

conjunto de oito capitéis sugere-nos uma linha contínua no tempo, ou seja, modelos que 

surgem, em Bracara Augusta e na sua área envolvente, durante a Antiguidade Clássica 

e que permanecem, como referência, num contexto romano da Antiguidade Tardia (pelo 

menos, século III). Assim, para os três primeiros capitéis, sugere-se uma data indicativa, 

à volta do século II; para os restantes quatro, o século III. 
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O capitel de Adaúfe, BRC038 distingue-se desta linha classicizante (20-29); no 

entanto, procura as folhas interiores nervuradas, os caulículos e as hélices e volutas 

quase em V. A peça de Adaúfe, BRC038, não se afasta muito do capitel de folhas 

privado de volutas, BRC059. A linha de contorno das folhas sublinha o seu perfil num 

limbo côncavo. São marcas distintivas a que se junta a tendência para o arredondar do 

ábaco. 

 

Os capitéis compósitos, tipo 2 

Estes três capitéis reproduzem o mesmo modelo que se encontrou na área da Sé 

de Braga. As suas características mantêm-se e confirmam um tipo específico de capitel 

composto no espaço bracarense. A proposta cronológica mantém-se no século II como 

contexto orientador: 

Capitel do Mosteiro de Tibães, BRC055 e BRC063 (altura 40-40 cm); 

Capitel junto da igreja de Ferreiros, BRC065 (altura 40-40 cm); 

 

Cálato Folheado e De folhas privado de volutas 

Capitel de PalmeiraBRC050 (altura15-19) 

Capitel de Adaúfe BRC059 (30-39) 

Estes dois capitéis unem-se pela ausência das volutas, mas diferenciam-se em 

todos os elementos que têm presentes. O capitel BRC050 é um pequeno capitel de pé de 

altar ou de remate de um pequeno pilar, com uma função arquitectónica de interior, 

provavelmente de índole litúrgica. É uma das raras peças com esta funcionalidade que 

se encontra no espólio de capitéis do grupo episcopal bracarense. 

O capitel BRC059 conjuga as folhas com o ábaco e motivo axial num formato 

troncocilíndrico. Manuel Luís Real considera que a particularidade das folhas de acanto, 

com nervura central proeminente, é uma característica da arte asturiana. Poder-se-á 

colocar a hipótese de este capitel pertencer à segunda metade do século IX, 

correspondendo à reorganização da Reconquista. 
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                         3.2.2. Os capitéis de Braga (outros concelhos do distrito 

de Braga) 

 

                                   IV. 3.2.2.1. O capitel de Amares 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, outros motivos no cálato-

BRC073 

O capitel de Amares é uma peça original que se encontraria, provavelmente, 

adossado a uma parede. O Padre Arlindo Ribeiro da Cunha
1016

 faz-lhe referência, 

explicando como encontrou o referido capitel nos terrenos ocupados, em tempos, pela 

Igreja paroquial do lugar da Feira Nova, onde consta ter existido uma basílica 

visigótica. As semelhanças deste capitel de Amares com o de S. Gião da Nazaré, 

verificam-se, a nosso ver, no trabalho das folhas aderentes ao cálato, como palmetas, e 

nos arcos formados pelos caulículos. O capitel de Amares ostenta ainda um detalhe de 

interesse: os arcos resultantes da união dos caulículos sobre a folha inferior axial e da 

direcção da folha-voluta angular são pontuados por pequenas cavidades ou lóbulos, ou 

seja, apresentam-se, não lisos no desenho do arco, mas polilobados.
1017

 Proposta de 

integração no contexto visigótico da Antiguidade Tardia, século VII. 

 

 

 

                          IV.3.2.2.2. Os Capitéis de Barcelos 

 

Capitéis de cálato folheado- BRC022 e BRC027; 

Capitéis compósitos, tipo 2- BRC028 e BRC030 (igreja de Gamil) 

Os capitéis de Barcelos constituem dois grupos distintos. Por um lado, os 

capitéis de cálato folheado, apresentam as folhas com nervuras leves. Difícil é precisar a 

sua cronologia apenas com base na informação estilística. 

                                                
1016 Padre Arlindo Ribeiro da Cunha, “Restos de Igrejas visigóticas”, sep. Da Revista Theologia, 1954, 

pp. 6-7; 
1017 Aspecto este que não deixa de nos suscitar muitas interrogações ao nível da influência dos arcos 

polilobados da arte árabe (?) 
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Pelo contrário, os dois capitéis compósitos, provenientes da Igreja de Gamil, são 

eloquentes. O tipo de capitel compósito que já se constatou no grupo episcopal 

bracarense, encontra-se, neste exemplo, em dimensões claramente mais reduzidas do 

que aquelas com que surgem nos exemplares de Tibães. Comprova-se a continuidade do 

tipo, próximo dos cânones romanos, o capitel compósito, embora combinando 

elementos distintos do compósito normal. Este tipo de capitel subsistiu numa nova 

dimensão, adaptada ao novo contexto. Estes dois capitéis integrar-se-ão na Antiguidade 

Tardia, contexto romano, séculos III-IV. 

 

                             IV.3.2.2.3. Os capitéis de Guimarães 
 

 Os Capitéis de Briteiros (Santa Leocádia) 

 

Capitéis de Folhas nervuradas, coríntio- BRC036, BRC048, BRC061; 

 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, derivação do motivo liriforme- 

BRC069 

 

 

 

 Os capitéis do Lordelo 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC026; 

 

Capitel de folhas lisas, coríntio- BRC070 

 

 

 

 

 

O Capitel do Pinheiro 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio-BRC025 

 

 

O capitel de Castelões 

 

Capitel de difícil atribuição tipológica- BRC033 
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 O capitel de S. João da Ponte 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC039 

 

 

O capitel de Santa Maria do Souto 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC035 

 

 

O capitel de Santa Cristina de Longos (Falperra) 

 

Capitel de folhas lisas, coríntio- BRC071 

 

Os capitéis que fazem parte do actual concelho de Guimarães são, ao todo, onze, 

distribuídos da seguinte forma: sete, são de folhas nervuradas, coríntios; dois, de folhas 

lisas, coríntios; um, corintizante, motivo liriforme; e um outro, de difícil atribuição 

tipológica.  

 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios podem ser agrupados tendo em conta as 

suas dimensões: 

Capitel de Briteiros, BRC061 (50-69 cm) 

 

Capitel de Briteiros, BRC048 (30-39 cm);  

Capitel do Lordelo, BRC026 (30-39 cm);  

Capitel de S. João da Ponte BRC039 (30-39 cm);  

Capitel de Santa Maria do Souto (BRC035 (30-39 cm); 

 

Capitel de Briteiros, BRC036 (20-29 cm); 

 Capitel do Pinheiro, BRC025 (20-29cm);  

O elemento que permite fazer a leitura destes capitéis, desgastados pelo tempo e 

por intervenções pontuais, é a presença dos elementos classicizantes no decor das 

folhas nervuradas. Nota-se também uma tendência para o arredondar do leito de espera, 
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conferindo ao capitel um formato troncocilíndrico. Os três capitéis de Briteiros provêm 

de Santa Leocádia, cuja igreja foi referenciada pelo Padre Arlindo da Cunha.
1018

 Por 

outro lado, importa relacionar o capitel de S. João da Ponte (que apresenta um pequeno 

trifólio) com o ajimez oriundo do mesmo local e que exibe um trifólio também (ver 

Ficha Base de Dados). Este elemento garante uma ligação decorativa (capitel-ajimez) de 

um significante que tem uma continuidade na expressão artística da Antiguidade 

Clássica (nomeadamente no mosaico), passando por toda a Antiguidade Tardia, com 

relevo para o contexto visigótico. Não obstante, a dificuldade de atribuição cronológica, 

o traço classicizante destes capitéis levam-nos a atribuir-lhe uma cronologia recuada, 

com a ressalva de poderem ter sido reutilizados e intervencionados posteriormente. 

Estas propostas constituem um ponto de partida. Para o capitel BRC061, a cronologia 

do século II, sublinhando a intervenção ao nível do ábaco; para os restantes, o contexto 

romano da Antiguidade Tardia, séculos III e IV. Ressalvamos, no entanto, o capitel da 

Igreja de S. João da Ponte, BRC039, considerando a sua ligação ao ajimez. O trabalho 

de Mário Jorge Barroca 
1019

que analisa os ajimezes, as gelosias e os modilhões de rolo 

para a região de Entre-Douro e Minho, conclui pela rara utilização das janelas de duas 

luzes nos edifícios religiosos de contexto visigótico e pela sua plena expansão, na 

segunda metade do século IX, X e inícios do século IX. Tal coincide com a arte da 

reconquista ou asturiana. A Igreja já deveria existir, de acordo com este autor, no século 

IX, pois foi doada nos inícios do século seguinte (ver ficha Base de Dados). Tendo em 

conta esta circunstância, o capitel de S. João da Ponte poderá datar do século X, em 

simultâneo com o ajimez, ilustrando a continuidade das formas clássicas. 

Seguem-se dois capitéis de folhas lisas, coríntios, BRC070 e BRC071, 

respectivamente do Lordelo e Falperra. O capitel do Lordelo obedece a uma lógica de 

formas e decor já muito afastada dos modelos romanos. Mário Jorge Barroca refere 

igualmente um ajimez do lugar do Paço, em Lordelo, apontando para a Igreja paroquial 

do Lordelo uma data do século X, apesar das informações escritas sobre essa igreja 

recuarem apenas ao século XIII (ver Ficha Base de Dados). O capitel da Falperra, da 

mesma tipologia, é absolutamente diferente, correspondendo ao modelo de folhas lisas 

romano que propomos datar do século III. No sítio arqueológico da Falperra, identifica-

se actualmente um conjunto palatino que se atribui à época sueva, no qual são visíveis 

                                                
1018 Padre Arlindo da Cunha, op. Cit. p. 7-9; 
1019 Mário Jorge Barroca, “ Contribuição para o Estudo dos Testemunhos pré-românicos de Entre-Douro e 

Minho…IX Centenário da Sé de Braga, 1990, pp. 101-  145;  
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as estruturas de uma basílica paleocristã de uma nave e de abside inscrita. 
1020

Este local 

regista uma longa ocupação, do Calcolítico à Idade Média.
1021

 

O capitel corintizante de derivação do motivo liriforme, BRC069 é um 

interessante capitel quase bizonal. Na parte inferior, as folhas aderentes ao cálato e com 

formação interlobular. A moldura do cálato divide o capitel em duas partes, sendo a 

parte superior constituída pelo ábaco, pelo motivo axial que repousa na moldura e se faz 

acompanhar por duas rosetas, de cada lado, como reminiscências do motivo liriforme. A 

formação angular do ábaco é de mais difícil percepção. O capitel BRC069 desestrutura 

a matriz coríntia do modelo corintizante. Tendo em conta o local de onde é proveniente, 

propomos a sua inserção na Antiguidade Tardia, contexto suévico-visigótico, séculos 

VI-VIII. 

Finalmente, o capitel de Castelões, BRC033, deve a sua difícil atribuição 

cronológica a uma contradição: o trabalho pormenorizado das folhas do cálato e o 

alisamento total da parte superior do capitel. Para além da percepção da matriz coríntia, 

não é possível concretizar a sua tipologia e avançar com uma proposta cronológica.  

 

 

 

                 IV.3.2.2.4. Os Capitéis de Vila Nova de Famalicão 

 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios- BRC031 e BRC049 

 

                

               IV. 3.2.2.5. Os capitéis de Vila Verde 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC062; 

 

Capitel corintizante, outros motivos no cálato- BRC068 

                                                
1020 Luís Fontes, “A Igreja Sueva de S. Martinho de Dume”, O Mosaico na Antiguidade Tardia, 2008, pp. 
171-172; 
1021 O Padre Arlindo Ribeiro da Cunha, nos “Restos de Igreja visigótocas”, sep. Da Revista Theologia, 

1954, p. 10 refere um capitel por ele encontrado por detrás do balcão da sacristia da Capela de Santa 

Marta da Falperra (fig. 4): “ Um pouco aberrante da ordem coríntia, é de feição mais ou menos 

rectangular e ostenta em cada face do ábaco uma flor aberta”. Segundo o autor, o capitel encontra-se na 

Secção de Filosofia do Seminário Conciliar de Braga. Não encontrámos este capitel mas ele aprece 

revestir-se de originalidade relativamente aos apresentados. Pela fotografia pode notar-se quatro folhas 

(lisas?) nos ângulos do capitel. Uma tipologia que não foi, até agora, encontrada no grupo episcopal 

bracarense. 
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No distrito de Braga, os concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Vila Verde 

contam com quatro capitéis dos quais três são de folhas nervuradas, coríntios, todos 

com dimensões distintas (respectivamente, pela ordem de apresentação: 20-29cm; 30-39 

cm e 40-49 cm). Em termos de estrutura compositiva e de decoração, estes capitéis 

continuam as linhas classicizantes, já verificadas em outros exemplos anteriores. A 

complexidade da sua seriação cronológica mantém-se, na medida em que se pode tratar 

de exemplares reutilizados ou da persistência dos modelos. Deste modo, indicamos, 

como anteriormente, uma data indicativa, o contexto romano da Antiguidade Tardia 

(séculos III-IV). 

O capitel BRC068 (altura entre 30-39 cm), de Duas Igrejas, é uma peça que, 

nitidamente, se afasta dos modelos ortodoxos do talhe romano. O interesse despertado 

pela sua originalidade é complementado pelo pormenor que se encontra reiteradamente 

nos capitéis do grupo episcopal bracarense, a decoração funiforme dos caulículos e os 

três pontos ou pérolas que os coroam. Como no caso do capitel de Amares, este caso 

reforça a ligação aos capitéis de S. Gião da Nazaré, com os seus caulículos e palmetas. 

Tornar-se-á necessário empreender um itinerário de motivos, de modo a clarificar esta 

presença e continuidade. Em termos de uma cronologia, as formas podem apontar para 

o contexto visigótico da Antiguidade Tardia, embora seja fundamental conhecer melhor 

o contexto de Duas Igrejas, de modo a aferir esta hipótese susceptível de avançar no 

tempo. 

 

 

 

IV.3.2.2. Os capitéis de Ponte de Lima (actual distrito Viana do 

Castelo) 

 

Capitéis de Folhas nervuradas, coríntios – BRC037 e BRC067 

 

Os capitéis de Ponte de Lima provêm do Adro da Igreja de Santa Cruz de Lima e 

são bastante distintos entre si. O primeiro capitel, BRC037, revela a preocupação de 

reproduzir os detalhes dos capitéis coríntios, mas de uma forma em que as diferenças 



359 

 

são notáveis, ao nível do trabalho das folhas e, sobretudo, na composição do motivo 

axial. Os caulículos são um apontamento de ornamentação funiforme oblíqua. O capitel 

BRC067, de pilastra, potencializa um detalhe de decoração que já se encontra em 

capitéis de folhas nervuradas coríntios da Antiguidade clássica (por exemplo, BRC001), 

o apoio das folhas médias nas folhas inferiores. No caso do capitel de Ponte de Lima, 

esse apoio é realçado pela introdução de umas pequenas tiras que ligam as folhas 

médias às inferiores. A presença da folha média, axialmente disposta em face, aderindo 

ao cálato, encontra paralelo no capitel de Adaúfe, BRC038. 

Em Vitorino dos Piães, Ponte de Lima, Mário Jorge Barroca deu a conhecer um 

ajimez em três fragmentos que se completam e que data do século X.
1022

Da Igreja de 

Santa Cruz de Ponte de Lima não dispomos de informações suplementares que auxiliem 

a inserção cronológica, sendo no entanto de considerar a atribuição destes dois capitéis à 

Antiguidade Tardia (contextos suévico, visigótico) ou a período posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.2.3. Os capitéis de Chaves (actual distrito de Vila Real) 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC075; 

  

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, outros motivos no cálato-

BRC077
1023

 

                                                
1022 Mário Jorge Barroca, op. Cit. p. 107;Em Vila Mou, Viana do Castelo, Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, 1993, p. 40, dá conhecimento de “meia dúzia de capitéis 

de granito” alguns de colunas adossadas e outros isentos que são provenientes da Igreja desta freguesia; o 

autor considera-os, pelo talhe, característicos da época romana. Não chegamos a estudar estes capitéis. 
1023 Na impossibilidade de nos deslocarmos a Chaves, as fotografias e medidas destes dois capitéis foram 

amavelmente cedidos pelo Museu da Região Flaviense, Núcleo de Arqueologia, na pessoa do Sr. Jorge 

Leite; 
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O capitel BRC075 é em mármore, o que constitui uma excepção ao autêntico 

“mundo do granito” que os capitéis do grupo episcopal bracarense representam. Os 

componentes deste capitel colocam-no na tipologia de capitéis nervurados, coríntio, 

tanto quanto a leitura das suas formas o permite. O arredondado do cálato poderá ser 

resultante da erosão das volutas, tal como a série contínua de folhas inferiores, não 

distinguíveis umas das outras, poderá (embora com menor probabilidade) resultar do 

seu desgaste. No entanto, esta linha sucessiva de folhas inferiores relembra o capitel do 

Rabaçal, CNB027, na parte inferior do cálato. A proposta de datação é indicativa, 

contexto romano da Antiguidade Tardia (século IV). 

O segundo capitel de pilastra de Chaves é uma peça de aproveitamento. Os 

motivos anteriormente utilizados ficaram à vista e não deixam de poder ser comparados 

com os motivos subestimados no capitel duplo de S. Frutuoso de Montélios, BRC004. 

Por ora, este tipo de motivos lineares suscita mais interrogações do que respostas. A 

ornamentação exuberante deste capitel consiste nas suas folhas, caulículos e motivo 

axial. As folhas ostentam detalhes ornamentais de reminiscência clássica como se nota 

nos espaços interlobulares da moldura externa da folha central. No entanto, a procura de 

outros detalhes impera, como se nota nos motivos internos da folha. Esta concentração 

de motivos liga-se a outros exemplares afastados no espaço, como os capitéis de 

Alcácer do Sal, EBR006 e EBR007. O motivo axial em concha ou vieira repete-se, 

também, neste capitel como em tantos outros deste grupo episcopal. 

Em Aquae Flauiae escreve o seu bispo Hydathius, no século V, mergulhando 

posteriormente esta cidade num silêncio prolongado, durante o qual perde o estatuto 

episcopal.
1024

 Chaves localiza-se na parte oriental do grupo episcopal bracarense, nos 

séculos VI e VII. Nenhum elemento de contextualização de Chaves, na Antiguidade 

Tardia, pós século V, contribui para integrar este capitel. Manuel Luís Real e outros 

autores ultrapassam esta fase de silêncio e retomam Chaves, no momento da sua 

presúria por Odoário em que participaram galegos, em 872, justificando as semelhanças 

da decoração da folha central deste capitel com um outro de Pontevedra. 
1025

Tendo em 

                                                
1024 Estatuto este que talvez tenha resultado das escolhas espontâneas de bispos na Gallaecia como foi 

frequente nos primeiros e conturbados tempos do Cristianismo no norte peninsular (ver Capítulo III);  
1025 Manuel Luís Real, “ A escultura decorativa em Portugal…” Anejos de Aespa, XLI, 2006, p. 146; 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, 2007, vol. I, p. 317, a propósito 

das referências a Santa Comba de Bande pelo cartulário de Celanova de 982; 
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conta estes aspectos históricos, assinalamos a continuidade de motivos da Antiguidade 

Tardia, neste capitel, e propomos o contexto de finais do século IX. 

 

IV.3.2.4. O capitel de Vinhais (actual distrito de Bragança) 

 

Capitel esboçado- BRC074 

 

À medida que se caminha para a parte oriental do grupo episcopal bracarense, 

impera um vazio de vestígios. De Vinhais, um capitel BRC074, de folhas lisas e 

esboçadas, parte superior lisa, deixando ver a matéria-prima por desbastar. Pelo tipo de 

folhas que se esboçam, consideramos o capitel integrável no contexto romano, século 

IV, da Antiguidade Tardia. 
1026

 

 

           IV.3.2.5. Capitéis de proveniência desconhecida 

 

BRC002 Jónico de influência toscana – Contexto romano A.T. séculos III-

IV; 

BRC016 Folhas nervuradas, coríntio; 

BRC017 De folhas, privado de volutas; 

BRC019 Matriz coríntia (fragmento); 

BRC020 Jónico de influência toscana- Contexto romano A.T. séculos III-IV; 

BRC045 Matriz coríntia; 

BRC054 Folhas nervuradas, coríntio- Contexto romano A.T. séculos III. 

 

O capitel jónico, liso, de influência toscana do Museu, BRC002, é uma peça com 

26 cm de altura e um diâmetro de leito de assentamento pequeno (18,4 cm), o que 

significa a aplicação a um fuste estreito. Para compreender a evolução desta tipologia, 

apenas as dimensões nos auxiliam, uma vez que as características da primeira, não 

mudam. As suas dimensões excluem a aplicação em edifício público. Propomos, com 

reservas, o contexto romano da Antiguidade Tardia (século III/IV).
1027

O mesmo se 

aplica ao capitel BRC020. 

                                                
1026 Agradecemos ao nosso orientador, Professor Doutor Justino Maciel, o conhecimento deste capitel e a 

cedência da sua fotografia. 
1027 É interessante comparar este pequeno capitel com outro da mesma tipologia mas muito maior que se 

encontra no Jardim do Museu D. Diogo de Sousa; o mesmo com outro capitel da Bobadela incluído neste 

trabalho, CNB038, que mede em altura 45 cm e tem de diâmetro 59, 5 cm; destinar-se-ia a um grande 

edifício público da cidade de Bracara Augusta. 
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Os dois capiteis que, entre si, partilham a ligação a um tronco comum, a matriz 

coríntia, e o material em que foram trabalhados, o mármore, são 
1028

BRC016 e BRC017. 

O primeiro capitel é uma peça de folhas nervuradas, coríntio, que propusemos inserir 

cronologicamente na segunda metade do século II. A segunda peça, mais pequena do 

que a primeira, insere-se na matriz coríntia, sem ser um capitel coríntio, porque o seu 

cálato está envolto apenas por folhas. Estas, em número excessivo, vinte e quatro, 

sobrepõem-se intercaladamente. O ábaco do capitel é como um plinto ou placa 

rectangular que se liga ao cálato, quase a formar uma peça única de formato 

aproximadamente cúbico. As folhas exibem três círculos a trépano, cuja localização, 

igual em todas as folhas e sem ligação à anatomia das próprias, parece ter sido feita 

posteriormente. Não indicámos uma cronologia para esta peça, tal como não o fizemos 

para o BRC017 (por ser um pequeno fragmento), BRC045 (estranheza da peça) e 

BRC054, pela ausência de contexto e de outras peças que lhe possam ser comparáveis. 

No entanto, para esta peça, pelas dimensões indicativas de um edifício público, poderá 

considerar-se o século III.  

 

 

 

 

 

IV.3.2.6. Considerações sobre os capitéis do grupo episcopal 
bracarense 

 

O grupo episcopal bracarense regista, num espaço concentrado, um exuberante 

número de capitéis.
1029

 Esse espaço conflui em Bracara Augusta e distribui-se por uma 

região recortada por rios. À medida que se caminha para nascente, os vestígios 

escasseiam drasticamente, apesar de uma importante via ligar Bracara a Aquae 

Flauiae e, desta, se dirigir a Asturica Augusta (Figura196). 

                                                
1028 Não obtivemos indicação do Museu sobre o material das duas peças que, no entanto, nos parece ser 

mármore. D. Fernando de Almeida indica, em relação à segunda peça, tratar-se de granito, o que não 

parece pela fotografia., Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 222; 
1029 A esmagadora maioria dos capitéis aqui apresentados estão nas Reservas do Museu Pio XII. A alguns 

tivemos grande dificuldade de aceder o que empobreceu algumas fotografias e mesmo leitura das peças.  
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Parte considerável das peças que se apresentam para este grupo episcopal foi 

reutilizada como pia para várias funcionalidades, o que lhes garantiu a sobrevivência.  

Bracara Augusta foi uma importante cidade no período romano, capital de 

conuentus e de província. O seu urbanismo deverá ter correspondido a esse estatuto e 

sido opulento, sólido, retratando o rigor de planeamento romano. Hydathius de Aquae 

Flauiae regista o que mais o impressiona, na chegada dos Suevos à Península e a 

Bracara: a destruição das igrejas e dos altares, informando indirectamente sobre a 

riqueza da construção religiosa. Entre Suevos e Hispano-romanos, a diferença era 

abissal do ponto de vista cultural, religioso e civilizacional. A construção de marca foi a 

que os Suevos encontraram e deve ter sido essa a perdurar, na medida em que grande 

parte dos capitéis que se encontram neste grupo episcopal reúne as características das 

produções romanas, num nítido gosto pela decoração clássica, com realce para os 

capitéis de folhas nervuradas, coríntios, mas, também, para o tipo jónico, liso, de 

influência toscana e compósito (tipo 2). Neste grupo episcopal, nem a dureza do granito 

afastou o canteiro do trabalho das folhas; os capitéis de folhas lisas são em número 

insignificante. 

Em S. Frutuoso de Montélios nota-se, com efeito, uma distinção no material 

utilizado e no tipo de capitel seguido: o calcário substitui o granito e o tipo de capitel 

seguido é o de folhas nervuradas, coríntio, volutas em V, que também se encontra em 

Orense. 

No cômputo geral, em Bracara Augusta encontra-se um grande número de 

capitéis da Antiguidade Clássica e de contexto romano da Antiguidade Tardia, o que 

poderá surpreender ao procurar-se um tipo que corresponda ao momento em que foi 

sede de dioecesis sueva. Esta situação poderá corresponder ao referido classicismo. 

Encontram-se mais capitéis fora desse classicismo, à medida que nos afastamos do 

centro de Bracara. 

Um outro grande momento na determinação cronológica dos capitéis de Braga é 

o momento da Reconquista, sobretudo a partir de meados do século IX. A tendência nas 

atribuições cronológicas vai para os períodos romano e de contexto  asturiano, deixando 

um vazio nos contextos dos séculos VI e VII, difícil de explicar. A grande questão é: 

que marcas inequívocas se poderão encontrar nos capitéis do contexto suévico e 

visigodo, quando se observa uma tão forte continuidade de formas e motivos? Por que 

razão os capitéis de Dume não reflectem a originalidade da sua planta? Parece ser um 
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facto que a influência bizantina que chega ao reino suevo, preferencialmente pela via 

gálica, no século VI, não se evidencia, nos capitéis, como se assinala no sul da província 

da Lusitania, de Ebora até Ossonoba e seu grupo episcopal. 

Em termos de concepção da arquitectura religiosa de interior, uma característica 

se aprecia a norte do Douro que distancia a Gallaecia da Lusitania: a inexistência de 

capitéis integrados em pilares e pilastras, a quase total ausência de pequenos capitéis de 

colunelo, bem como da solução das impostas.
1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Capítulo V. Os Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

 

V.1. Topografia da Lusitania e Gallaecia através das Tipologias dos capitéis da 

Antiguidade Tardia 

 

 O Corpus de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal reúne um total de 

duzentas e cinquenta e oito peças (258), das quais, convém esclarecer, algumas não são 

capitéis. As peças que se encontram nestas circunstâncias são as que vão de CNB009 

até à peça CNB023, exclusive. São peças da Villa romana do Rabaçal, cujo interesse se 

prende com um estudo geral da escultura arquitectónica deste local. Este facto 

                                                
1030 O trabalho de Licinia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, volume II(parte 1), 

apresenta sobretudo frisos, por exemplo: Dume  p. 4 (friso), p. 8 (transenna), Friso (p. 10); 

Vários frisos em S. Torcato; friso em Duas Igrejas, p. 42 e os frisos de S. Frutuoso de Montélios. 
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contribuiu para um menor número de peças com tipologia identificada no Grupo 

episcopal conimbrigense (CNB). 

As tabelas e mapas do volume II- Documentação permitem complementar a 

leitura que se desenvolverá neste capítulo. O mapa nº 1 apresenta as sedes dos grupos 

episcopais estudados neste trabalho. Em cada grupo episcopal foi indicado o número de 

capitéis estudados. O mapa completa-se com o Quadro nº 2 que organiza, por ordem 

crescente, o número de peças trabalhadas em cada grupo episcopal. Este facto permite 

estabelecer uma relação ente o número de capitéis conhecidos e estudados, em cada 

grupo, e a respectiva extensão territorial, para além de outras ligações que se irão 

desenrolando ao longo destas páginas.  

O Grupo episcopal olisiponense (OLS) e o Grupo episcopal lamecense (LMC) 

são os dois grupos com menor número de capitéis analisados. O caso do Grupo LMC 

explica-se pela concentração de capitéis num local muito preciso, a Igreja de S. Pedro 

de Balsemão e todas as peças estão in situ. O caso do Grupo episcopal OLS poderá 

surpreender um pouco, se considerarmos a importância e a antiguidade desta sede 

episcopal, bem com da cidade de Olisipo, na Antiguidade clássica. Do conjunto de 

cinco capitéis que foram estudados, três provêm da zona do ager olisiponense e não do 

centro urbano em si. Os restantes dois capitéis são inseguros quanto à proveniência, 

podendo ter origem no núcleo urbano ou arredores. Com efeito, no presente estudo, não 

se incluíram capitéis romanos de Olisipo, porque não se enquadravam no seu âmbito 

cronológico e, sobretudo, porque essas peças têm vindo a ser estudadas com 

regularidade por Lídia Fernandes (ver capitulo IV.3.). Tal não significa que não se tenha 

integrado, em outros grupos episcopais, peças da Antiguidade Clássica, procedimento 

adoptado nos casos em que os estudos sobre os capitéis romanos são escassos ou 

inexistentes. Olisipo possui, com efeito, peças de escultura arquitectónica de notável 

qualidade como é o caso das peças da Casa dos Bicos e do Mosteiro de Chelas. Peças 

que suscitam uma interessante discussão mas que, infelizmente, não contam com 

capitéis no seu conjunto.
1031

  

                                                
1031 Um ensaio de reflexão conjunta de escultura arquitectónica, contando com estas peças de Olisipo, 

Filomena Limão, Escultura Arquitectónica da Antiguidade Tardia em Portugal, ENCONTRO 

INTERNACIONAL SOBRE CIÊNCIA E NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS À ARQUEOLOGIA, 

CONSERVAÇÃO E HISTÓRIA DA ARTE, NA VILLA ROMANA DO RABAÇAL, PENELA, 

TERRAS DE SICÓ, PORTUGAL, 11 de Julho de 2009 (no prelo); 



366 

 

Nos grupos episcopais da Lusitania, à medida que se caminha para Sul e 

Litoral, o número de peças vai aumentando. É o que acontece com os grupos episcopais 

egitaniense (EGT), eborense (EBR), ossonobense (OSN), conimbrigense (CNB) e 

pacense (PCS). Os detentores de um grande número de peças registadas e estudadas são 

os grupos episcopais pacense (PCS) e, na Gallaecia, o bracarense (BRC), 

respectivamente com sessenta e nove e setenta e sete capitéis (Figura 3). O Grupo 

episcopal pacense é, territorialmente, muito extenso, compreendendo uma vasta área 

desde a costa atlântica e o porto de Sines até ao limite extremo do sítio de Noudar. As 

suas peças encontram-se espalhadas por este vasto espaço. Apesar de o grupo episcopal 

bracarense ser dotado de uma extensão considerável, correspondente ao conuentus 

bracarensis, a principal área de proveniência dos capitéis é o núcleo de Bracara e seus 

arredores. À imagem do povoamento concentrado que caracteriza o Entre Douro e 

Minho, os capitéis também se concentram num espaço apertado. Os capitéis do Grupo 

pacense, tal como a ocupação deste vasto espaço, espraiam-se e dispersam-se pelo 

território. 

O estudo dos capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal deve iniciar-se pelo 

cruzamento, de duas grandes linhas de análise: o espaço e a tipologia. O contexto 

histórico-geográfico permite compreender o capitel, a sua origem, as suas formas, a sua 

decoração, a sua finalidade e a sua integração na construção. Por essa razão, foi 

premente o exame realizado por grupos episcopais, compilando os capitéis e tentando 

compreendê-los no seu meio.  

Em termos globais, em duzentos e cinquenta e oito capitéis foi atribuída 

tipologia a duzentos e trinta e três correspondendo a uma percentagem de 90,3%. A 

Figura 4 permite visualizar a percentagem de capitéis com tipologia atribuída por grupo 

episcopal, por ordem crescente. O Grupo episcopal conimbrigense (CNB) regista a 

percentagem menor (60%), em grande parte pelas razões expostas e os restantes grupos 

apresentam uma atribuição cronológica entre os 90 % e 100%, facto que proporciona 

conclusões significativas. 

A terceira grande linha de análise é, indubitavelmente, a cronologia, tão 

importante quanto complexa e sujeita a revisão. Num total de duzentos e cinquenta e 

oito capitéis (258), foi atribuída cronologia a um conjunto de duzentos e quarenta e um 

(241). (Figura nº 5). Este total não coincide com o da tipologia, embora se encontrem 

capitéis aos quais não foi atribuído nem uma nem outra classificação. Por exemplo, no 
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caso dos fragmentos, é difícil chegar à conclusão de que tipologia de capitel se trata, 

mas poder-se-á atribuir uma cronologia baseada no contexto. O inverso, também ocorre. 

Em termos globais, foi atribuída uma cronologia a 93,4% dos capitéis, o que resulta 

num bom conjunto de análise. Para compreender a Antiguidade Tardia, foi necessário 

alargar o âmbito da análise e levar em conta capitéis cronologicamente anteriores e 

posteriores, de modo a captar a evolução das suas formas e detalhes ornamentais. 

Numa abordagem topográfica dos capitéis da Antiguidade Tardia, os grupos 

episcopais organizam-se em torno de duas províncias fundamentais que retratam o 

espaço da Antiguidade, no extremo ocidente da Península Ibérica: a Gallaecia e a 

Lusitania. No presente trabalho, preparámos uma análise espacial e histórica, o 

Capítulo III.O intuito foi o de mostrar até que ponto o estudo de peças, como os 

capitéis, se liga tão vigorosamente ao seu espaço. Um espaço histórico, cujos limites se 

procuraram na organização episcopal romano-suévico e visigótica e que revelaram 

linhas de fronteira intemporais. As províncias romanas da Lusitania e Gallaecia 

alicerçam a sua existência histórica em períodos históricos anteriores à chegada dos 

romanos que, como excelentes topógrafos que eram, organizaram o terreno, não apenas 

no que respeita aos rios e relevo, mas também consoante a sua ocupação humana. Este 

factor, indispensável à compreensão dos capitéis, reflecte a sua integração num espaço 

estruturante e inteligível. 

O Grupo episcopal bracarense (BRC) constitui em si uma província, embora em 

termos de extensão, a Gallaecia ultrapasse em muito a região à volta de Bracara. Em 

termos metodológicos, é essa parte do conuentus bracarensis que se insere no presente 

estudo e que, em torno de Bracara, capital de conuentus e de província, reúne 

exemplares muito significativos, tanto em qualidade como em quantidade. Em termos 

comparativos, tanto a Lusitania como a Gallaecia integram territórios que continuam 

para além do que hoje é Portugal, e o seu sentido total apreende-se nessa consciência do 

espaço. Considerando o objecto do presente estudo, o conjunto de capitéis, em contexto 

de províncias, verifica-se que os capitéis da Gallaecia constituem quase um terço (29,9 

%) do total de peças da Lusitania e Gallaecia (Figura 6). Este facto traduz a 

importância tipológica, cronológica e de contexto dos capitéis da Gallaecia. 

Aprofundando o nível de análise, verificar-se-á o número e tipologia de capitéis 

por grupo episcopal e sua distribuição cronológica.  
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V.1.1. O Grupo episcopal bracarense (BRC) 

 

Por ordem alfabética, a análise inicia-se pelo Grupo episcopal bracarense (BRC) 

(Figura nº 7). Neste grupo, salienta-se, em termos tipológicos, a forte preponderância 

dos capitéis de Matriz Coríntia, Folhas nervuradas, coríntio normal (III.A.1.1) ou, de 

forma simplificada, dos capitéis de folhas nervuradas, coríntios (46,6%). Todo o grupo 

de capitéis de Folhas nervuradas de Matriz coríntia apresenta fortes valores (75,7%). O 

tipo de capitel que se salienta em segundo lugar é o capitel de Matriz Mista, nervurado, 

compósito 2 (IV. A. 2. com 9,3%). Em terceiro lugar, salienta-se a tipologia de Folhas 

lisas, coríntio (III. B. 1.1 com 6,6%) logo seguido dos capitéis de Matriz Mista, liso, 

Jónicos Lisos de Influência Toscana (IV.B. 2 com 5,3%) e Toscanos (1,3%). 

Destaca-se, no grupo episcopal bracarense (BRC), uma percentagem muito 

elevada de capitéis nervurados (85%) em relação a uma percentagem ínfima de capitéis 

de Folhas lisas (13,2 %) numa região onde a utilização de uma matéria-prima ingrata 

para trabalhar, como é o granito, é esmagadora.   

Em contraponto ao que foi analisado, o grupo episcopal bracarense não 

apresenta qualquer exemplar de capitel da tipologia de Quatro folhas (quer nervuradas, 

quer lisas) de influência bizantina. Com se salientou no capítulo IV. 3., surpreende que 

não se encontrem exemplos de capitéis que se possam reportar de uma forma óbvia a 

influências bizantinas, tendo em conta a preponderância que estes tiveram junto à corte 

sueva, em Dume, (planta cruciforme) e na Falperra (complexo palatino).  

Combinando a análise tipológica com as propostas cronológicas para o Grupo 

episcopal bracarense, poder-se-ão lançar algumas hipóteses clarificadoras desta situação 

(Quadro nº 8). Em primeiro lugar, impõe-se um esclarecimento que foi igualmente 

tomado quando foram referidos os capitéis do Grupo episcopal olisiponense (OLS). Na 

pesquisa dos capitéis do Grupo BRC, analisámos a totalidade dos capitéis da Reserva do 

Museu Pio XII e do Museu de D. Diogo de Sousa. Ao proceder ao seu estudo descritivo 

e de catalogação tipológica e cronológica, verificou-se que, parte desses capitéis, se 

integram, a nosso ver, na Antiguidade Clássica, muito concretamente no século II. A 

este facto, resultante do contacto com as peças, acresce o diminuto conhecimento geral 

que se tinha do espólio destes museus (principalmente das peças em reserva) e que, 

dada, a sua variedade, riqueza decorativa e leitura histórica, importava divulgar. Este 

sentimento foi-nos transmitido por Luís Fontes, quando nos recebeu em Braga, estando 
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a dedicar-se, precisamente, a compilar um Catálogo destinado a divulgar o 

conhecimento, não só dos capitéis, como também de outras peças em exposição e em 

reserva no Museu Pio XII. 
1032

 

O Quadro nº 8 distribui os capitéis por tipologia e cronologia, verificando-se que 

a Antiguidade Tardia regista metade dos valores (50,6%) e que a Antiguidade Clássica 

apresenta 23,2 % das ocorrências. Interessante é também o facto de 26 % dos capitéis 

estarem integrados nos séculos IX e X.  

As duas tipologias de capitéis, Folhas nervuradas, coríntios e  capitéis 

Nervurados, Compósito 2 são as únicas que ocorrem no século II (23,2%). Pode 

afirmar-se que, em Bracara Augusta, estes dois tipos de capitel foram muito marcantes 

e que se relacionarão (sobretudo, talvez, o Compósito 2) com o prestígio da cidade, que 

foi elevada a capital da Gallaecia. Um outro tipo de capitel que se nos afigura ter 

representado um papel importante, na romana Bracara, foi o capitel de Matriz Mista, o 

Jónico Liso de Influência Toscana. Baseamo-nos na observação de capitéis desta 

tipologia de grandes dimensões,
1033

muito à semelhança do capitel que estudámos para a 

Bobadela (CNB038). Os capitéis que, desta tipologia mista, nos foram dados a 

examinar, situam-se, quanto a nós, num contexto romano da Antiguidade Tardia, visível 

mormente pelas suas dimensões bastante mais reduzidas e, por isso, indicadoras de 

outros contextos arquitectónicos, não de carácter monumental. O mesmo poderá, 

eventualmente, suceder com o capitel de Matriz Toscana (II), uma peça que foi 

integrada no contexto romano da Antiguidade Tardia.  

Relativamente aos capitéis de folhas nervuradas, coríntios, fortemente 

representados neste grupo episcopal (BRC), é de sublinhar a sua peculiaridade em 

termos de tratamento da folha, muito nervurada e com zona interlobular notável, 

ornamentação profusa dos caulículos e ábaco dotado de motivo axial, meio embebido na 

moldura do cálato. Este tipo de capitel, talhado em granito, distingue-se de outros 

exemplares da mesma tipologia, trabalhados em outra pedra, não tanto pela diferença do 

material, mas pelas formas características que o capitel de folhas nervuradas, coríntio, 

apresenta no grupo BRC. Parece-nos ver a continuidade deste tipo de capitel no 

contexto romano da Antiguidade Tardia e, igualmente, a partir da segunda metade do 

                                                
1032 Luís Fontes, Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas, 2 volumes, e Colecção de Epigrafia e 

de Arquitectura Medievais, 2 volumes, 2009. Estes catálogos foram-nos de grande utilidade. 
1033 Como os capitéis observados no jardim do Museu de D. Diogo de Sousa. (ver Capítulo IV.3.); 
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século IX e século X. Os elementos estruturais do capitel coríntio não têm, neste 

contexto, o mesmo detalhe, mas os seus elementos distintivos estão presentes (folhas, 

volutas/hélices, ábaco). Poder-se-á encontrar, nesta presença, a particularidade de um 

retorno ao classicismo que alguns autores têm, recentemente, salientado, na esteira das 

leituras de Carlos Alberto Ferreira de Almeida e, concretamente, Manuel Luís Real e 

Paulo Almeida Fernandes. Esta leitura está relacionada com interpretações históricas 

deste espaço, sublinhando a sua reconstrução com a Reconquista asturiana. Estas 

questões acendem polémicas de cronologias, “visigotistas” ou “asturianas”, bem como, 

“moçárabes”. Não nos parecendo importante adoptar uma posição que implique uma 

opção por estas designações, optamos por indicar o que continua da Antiguidade 

Clássica para a Tardia e o perdura depois dela. Há um substrato comum nas posições 

“visigotistas”, “asturianas” e “moçarabistas” que é a Matriz romana hispânica, herança 

forte que não se esbateu, embora tenha cedido a novas exigências perante a chegada dos 

povos germânicos. 

Consequentemente, parece-nos importante verificar que, no contexto do Grupo 

episcopal bracarense (BRC), o legado da Bracara Augusta romana foi mais 

determinante do que qualquer outra influência externa, na produção de capitéis da 

Antiguidade Tardia. Em Bracara da Antiguidade Tardia, mesmo no século VI, de 

contexto suévico e contacto com o mundo bizantino, vingou o modo romano ocidental 

de produzir os capitéis. Há algo de conservador nesta atitude, notável na persistência 

dos capitéis de Folhas nervuradas, Coríntios (quando seria mais fácil produzi-los em 

folhas lisas, dada a matéria-prima localmente disponível, o granito). De forma análoga, 

os capitéis de Matriz Mista, nervurados, Compósito 2, também são específicos deste 

grupo episcopal e encontram-se em dimensões distintas, apontando as maiores para uma 

utilização pública, mais consentânea com o estatuto político-administrativo de uma 

cidade, como Bracara Augusta. Os capitéis Compósitos, tipo 2, encontram-se, em 

exclusivo, no Grupo episcopal bracarense (BRC), combinando, como se expôs no 

Capítulo II, o cálato coríntio com um cimácio jónico particular, que substitui o astrágalo 

pelos denticulos do epistílio jónico. É também em Bracara que se encontram mais 

capitéis desta tipologia, aquela que enraíza numa tradição profundamente romana. No 

entanto, não deixa de ser curioso verificar que não é o compósito normal que vinga, mas 

um outro compósito, que designámos por Tipo 2. O que poderá ser indicador de um 

conservadorismo relativo e de um particularismo da região a Norte do Douro. Os 
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modelos são profundamente clássicos e romanos, os detalhes são, não da Gallaecia, 

mas de Bracara, uma cidade profundamente romanizada. Como também se indicou no 

capítulo IV. 3., à medida que nos afastamos do centro urbano, os modelos romanos 

fogem cada vez mais à norma. Por esse motivo, se integraram em cronologias 

posteriores da Antiguidade Tardia, séculos IX e X, encontrando-se nestes dois séculos a 

influência de modelos desenvolvidos nas Astúrias.   

O grupo episcopal bracarense viu, sobretudo, ao longo da Antiguidade Tardia, 

desenvolver-se um tipo distinto de capitel de Matriz Coríntia de Folhas nervuradas, o 

Capitel Coríntio de Hélices e volutas em V (III.A. 1.3.), que se verifica ser um modelo 

difundido em outros grupos episcopais, a Norte do Tejo, no contexto romano da 

Antiguidade Tardia (uma excepção em Ossonoba, capitel de Silves do século IX). Este 

modelo encontra-se, no grupo episcopal bracarense, fundamentalmente em S. Frutuoso 

de Montélios, copiado a partir de dois capitéis in situ, que nos parecem ser romanos do 

século IV (BRC005 e BRC006) e em outros locais da Gallaecia, como Orense. 

Encontra-se em S. Pedro de Balsemão e no grupo conimbrigense. Volta a ser 

encontrado, apenas no Grupo episcopal pacense, mas na versão de Folhas lisas.  

Acresce que o modelo de capitel de Matriz coríntia, de tipo Corintizante, tem 

uma muito débil expressão no grupo episcopal bracarense (7,9%), ao contrário do que 

se passa em outros grupos episcopais. 

Do exposto, pode concluir-se que a província da Gallaecia e a cidade de 

Bracara, em particular, possui oficinas próprias de produção destes tipos específicos de 

capitéis, a laborar em granito, na Antiguidade Clássica e Tardia. Regista-se uma peça de 

importação de Folhas lisas, coríntio em mármore BRC072. 

 

V.1.2. O Grupo episcopal conimbrigense (CNB) 

 

O Quadro nº9 ilustra a distribuição tipológica dos capitéis deste grupo episcopal, 

num total de vinte e quatro capitéis. O que salta à vista numa primeira impressão é, 

contrariamente ao grupo episcopal bracarense, a ausência de uma tipologia que 

sobressaia das restantes. Este grupo episcopal apresenta uma dispersão de valores que 

não chega a criar picos marcantes. Para o grupo episcopal conimbrigense, tal como no 

anterior, estão presentes peças cronologicamente atribuídas à Antiguidade Clássica. 
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Estas, naturalmente, impõem-se pela importância de Conimbriga como cidade romana. 

Os seus mosaicos, bem como a sua escultura arquitectónica, revelam uma cidade em 

pleno funcionamento no início da Antiguidade Tardia, perturbada pela insegurança 

crescente nas fronteiras do Império. A realidade do grupo episcopal conimbrigense 

envolve Conimbriga e a Villa romana do Rabaçal. O capitel oriundo de Miranda do 

Corvo (CNB001), de um meio rural envolvente é, pela sua invulgaridade, uma peça que 

reforça o interesse do ager conimbrigense na Antiguidade Tardia. A esta realidade de 

equilíbrio entre campo e cidade correspondem os capitéis, cujas tipologias salientadas 

são: III. Matriz coríntia, A. Folhas nervuradas, 1.1. 1.4 e 2.4 correspondendo ao 

Coríntio normal (16,65), Coríntio, Hélices e volutas em V(16,6%) e Corintizante, outros 

motivos no cálato (12,5%). Em segundo lugar, podem salientar-se os capitéis de Matriz 

Toscana, Matriz Coríntia, Cálato folheado (III.A. 3), Matriz Coríntia, Folhas lisas, 

Coríntio normal (III.B. 1.1.) e III. B. 2.3. Cálato livre com 8,3%. Por fim, com 4 % de 

representatividade, a Matriz Jónica (I.), Matriz Coríntia, Folhas nervuradas, Coríntio 

asiático (III. A. 1.2.), e, ainda, Matriz Mista (IV. 2), Jónico Liso de Influência Toscana, 

Quatro Folhas nervuradas de influência bizantina (VI. A.) e um capitel esboçado.  

Cronologicamente, assinale-se a inserção, nos séculos I e II, de modelos ligados 

à produção romana, concretamente, os capitéis das Matrizes Toscana (II), Matriz 

Coríntias, de Folhas nervuradas e lisas, (III.A e B. 1.1, Coríntio normal e o Jónico Liso 

de Influência Toscana (IV. 2.). Estas peças provêm da cidade de Conimbriga, do 

contexto do Alto Império, com excepção do último tipo referido, IV.2., que é da 

Bobadela. Estes capitéis são, no entanto, minoritários em relação às peças de 

Conimbriga da Antiguidade Tardia, donde não se poder concluir uma maior 

importância desta, relativamente à Conimbriga da Antiguidade Clássica, mas pode 

sublinhar-se a continuidade da cidade e seu meio envolvente, ao longo da Antiguidade 

Tardia.  

O grupo episcopal conimbrigense assinala, deste modo, a presença de capitéis 

específicos de vários contextos da Antiguidade Tardia. Para começar, o século III surge 

evidenciado com o Coríntio Asiático. Quatro significativos exemplares de capitéis de 

folhas nervuradas de hélices e volutas em V, dos quais três provêm da Villa romana do 

Rabaçal e que terão como terminus post quem, o século IV. O Grupo episcopal 

conimbrigense regista dois capitéis muito próprios da Antiguidade Tardia, na 

Lusitania, contexto romano, o capitel de folhas lisas, Cálato livre. Este grupo episcopal 
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marca o limite setentrional da representatividade deste tipo de capitel. Os séculos V/ VI, 

contextos suévico da Antiguidade Tardia, estão representados pelo capitel completo do 

Rabaçal, e o século VI por um exemplar excepcional: um capitel de imposta de Quatro 

folhas nervuradas, de nítida influência bizantina, que encontra um paralelo quase exacto 

num capitel do Baptistério de Salona (ver Ficha individual, CNB003). O século VII, 

contexto visigótico, é representado pelos capitéis corintizantes de outros motivos no 

cálato, localizados na área rural à volta de Conimbriga (Miranda do Corvo) e numa 

periferia longínqua, S. Gião da Nazaré. A tipologia de Cálato folheado, III.A.3, aplica-

se aos pequenos capitéis de pilastra, que marcam a decoração arquitectónica de cariz 

litúrgico. O facto do estudo que se apresenta conter escasso número destas peças tem a 

ver com a sua análise, elaborada por Licínia Wrench (ver Capítulo IV.2.). Este tipo de 

capitel revela uma produção ornamental muito própria, neste grupo episcopal. 

Finalmente, em termos de capitéis, o grupo episcopal conimbrigense, termina a 

sua prestação no contexto visigótico. Salientaremos ainda, no que respeita a este grupo 

CNB, a sua enorme extensão, congregando realidades distintas, a sua permeabilidade a 

influências meridionais da Lusitania (Cálato Livre), a influências setentrionais (Folhas 

nervuradas, coríntio, hélices e volutas em V), a produções próprias do Oriente bizantino, 

estas últimas, de uma forma óbvia, que não se regista no grupo Bracarense. Portanto, os 

capitéis deste grupo episcopal demonstram o papel de transição que este grupo 

desempenha entre a realidade da Lusitania e a realidade da Gallaecia. A esta situação 

não é alheia a pertença de Conimbriga ao Reino suevo fazendo-a comungar das duas 

realidades. 

 

V. 1. 3. O Grupo episcopal eborense (EBR) 
 

O Quadro nº 11 mostra a distribuição tipológica dos capitéis do Grupo episcopal 

eborense, no qual se acentuam algumas das tendências já notadas no Grupo 

conimbrigense. Também, neste caso, se nota uma dispersão de tipologias. O grupo de 

Folhas nervurado (III. A) marca 50% das ocorrências, distribuindo-se o restante pela 

Matriz Coríntia de Folhas Lisas e Mista. No Grupo EBR, não inserimos capitéis já 

estudados e integrados no período romano por Lídia Fernandes, pelo que, registamos 

um exemplar do século II, integrando-se todos os outros na Antiguidade Tardia.  
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O contexto romano da Antiguidade Tardia é o mais representado (com 56%), 

salientando-se o modelo de Folhas Lisas, Corintizante, Cálato livre, que já surge em 

Conimbriga e o Folhas Lisas, Hélices e Volutas em V, ambos representados na capital 

da província da Lusitania, Emérita Augusta.  

O contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia está representado com 37,5 

% das ocorrências e todos os capitéis assinalados apresentam as folhas nervuradas.
1034

 

Destes, metade pertence à Matriz Coríntia, na linha corintizante, exibindo um deles, o 

EBR003, a característica do Paralelismo 2/2 que ocorre neste modelo.  

Concluindo, os capitéis do Grupo EBR assinalam, para o contexto romano da 

Antiguidade Tardia, a importância crescente da Matriz de Folhas Lisas (III.B.) e do tipo 

Corintizante, Cálato livre; nos contextos suévico- visigótico surgem os modelos 

nervurados, também com a incidência na linha corintizante e com a presença de um 

capitel notável de Caetobriga, de quatro folhas nervuradas, influência bizantina. No 

grupo episcopal EBR acentuam-se, portanto, duas tendências dos capitéis da Lusitania: 

a Matriz coríntia de folhas lisas e o modelo corintizante, a par da influência bizantina.  

Assinale-se os capitéis ímpares de Elvas, nos quais também se detectam 

influências orientais (quatro folhas angulares e motivos do cálato), que não se 

consubstanciam, no entanto, numa tipologia indicativa desse cariz. 

 

 

V. 1. 4. O Grupo episcopal egitaniense (EGT) 

 

O Quadro nº 13 sistematiza a distribuição bastante equitativa das tipologias dos 

capitéis do Grupo EGT. Em primeiro lugar, a importância da Matriz Coríntia, tanto 

Folhas nervuradas como Folhas lisas (III. A e B) e a relevância dos exemplares da 

Antiguidade Tardia.  

O Grupo episcopal egitaniense apresenta, em comum com o grupo bracarense e 

conimbrigense, a presença de capitéis da Matriz Toscana e Matriz Mista, Jónico Liso de 

                                                
1034 Neste grupo episcopal, como se referiu, a importância das Folhas nervuradas da Matriz coríntia é 

ainda considerável. Salientaremos, neste âmbito, dois capitéis de Alcácer do Sal (EBR006 e EBR007) que 

classificámos como Coríntios normais mas que, neste momento avançado do trabalho em que nos 

encontramos, rectificaríamos para Coríntio de Hélices e Volutas em V. Parece-nos pertinente a sua 

datação de uma Antiguidade tardia, como foi nossa proposta, podendo até ultrapassá-la… 
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Influência Toscana. A sul destes grupos episcopais, não se encontram exemplares destas 

tipologias.
1035

 Estes capitéis são, na sua maioria, atribuíveis à Antiguidade Clássica e 

revelam uma predilecção que, em alguns locais, surge por este tipo de capitéis. 

Encontram-se, igualmente, em Emérita Augusta. Mais do que em qualquer outro local, 

afigura-se-nos que, no grupo episcopal bracarense, esta tipologia de capitéis perdurou 

pela Antiguidade Tardia, contexto romano. 

A Antiguidade Tardia, na Egitania, está representada, quanto ao contexto 

romano, por um tipo peculiar de capitel de Matriz Coríntia de folhas nervuradas e lisas, 

no qual grandes volutas se salientam. O contexto suevico-visigótico surge, 

especialmente, em peças de pequena dimensão, de carácter litúrgico, de Folhas 

nervuradas, volutas em V (35,7%), que representam 1/3 dos capitéis da Egitania. Nesta 

tipologia, é possível captar uma evolução na Antiguidade Tardia, evidente no capitel 

EGT004: uma evolução no seio a mesma Matriz, Coríntia, mas de folhas lisas, para 

folhas nervuradas, volutas em V . As dimensões são também distintas, o novo capitel é 

mais pequeno que o anterior e muito biselado. O capitel rejeitado, folhas lisas, coríntio, 

volutas em V assemelha-se aos capitéis de pilar e pilastra de Sines, Pax Iulia e Emérita 

Augusta (ver projecto de reconstituição do capitel EGT004).  

Este facto conduz-nos à consideração de que, na Egitania, existiria uma oficina 

muito especializada na produção de escultura arquitectónica e, naturalmente, de capitéis 

na Antiguidade Tardia. 

 

 

V. 1.5. O Grupo episcopal lamecense (LMC) 

 

O grupo episcopal lamecense é um caso particular de seis capitéis in situ da 

Igreja de S. Pedro de Balsemão. Reflectir sobre os seus capitéis conduziu-nos a uma 

investigação sobre a Igreja, abordada no capítulo IV. 5.  

Em S. Pedro de Balsemão (Figura nº 15) encontram-se quatro capitéis de Matriz 

Coríntia de Folhas nervuradas, hélices e volutas em V (III. A. 1.3.), um modelo do 

                                                
1035 No nosso estudo tal não ocorre. Talvez em Olisipo, tal suceda com os capitéis toscanos. Quanto aos 

capitéis Jónicos lisos de influência toscana, os estudos de Lídia Fernandes, nomeadamente a sua Tese de 

Mestrado de 1997,mostram o círculo geográfico restrito da sua presença em torno de Ammaia, sobretudo. 
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século IV da Antiguidade Tardia, como também se regista no grupo episcopal 

bracarense, em S. Frutuoso de Montélios e em outros locais da Gallaecia, 

nomeadamente, em Orense. Os capitéis que excluímos desta tipologia e que integram 

uma colunata da nave, parecem-nos cópias tardias e não bem sucedidas dos modelos 

romanos tardios, presentes na Igreja (Figura nº 16). 

 

V. 1. 6. O grupo episcopal olisiponense (OLS) 

 

O Quadro nº 17 distribui os cinco capitéis que representam o grupo episcopal 

olisiponense, no qual se constata cerca de 80% de capitéis da Matriz Coríntia, Folhas 

nervuradas e Lisas (III. A e B.). Deste total, 20 % representam os capitéis de Folhas 

nervuradas, corintizante, derivação do motivo liriforme. Da Matriz Mista, um capitel 

compósito, tipo 3.  

Cronologicamente, os capitéis analisados no grupo OLS, apesar de reduzidos, 

são significativos. Ilustram, com efeito, uma Antiguidade Tardia de contexto romano, 

marcado por capitéis de Folhas Lisas, Coríntio normal (III. B. 1.1), folhas nervuradas, 

corintizante e compósito 3. O contexto do século IX/X surge com dinamismo. Este 

contexto cronológico corresponde a um território alargado do ager olisiponense, tal com 

o capitel compósito 3, recorda a pujança da zona rural de Odrinhas, na Antiguidade 

Tardia, século III.  

Os escassos exemplos de capitéis deste grupo episcopal não permitem 

generalizações muito seguras, mas poderão chamar a atenção para a vitalidade do 

territorium de Olisipo, na Antiguidade Tardia e, após esta, nos séculos X e XI, com a 

acção da comunidade moçárabe. 

V. 1. 7. Os capitéis do grupo episcopal ossonobense (OSN) 

 

O Quadro nº 19 distribui os capitéis do Grupo episcopal OSN. Os capitéis de 

Matriz Coríntia, Folhas nervuradas, Coríntios e Corintizantes (III.A. 1 e 2) são 

maioritários (55,5%) liderados pelo capitel Coríntio normal (22,2%) e capitel 

Corintizante, outros motivos no cálato (18,5%). Os capitéis de Matriz Coríntia, Folhas 

lisas, estão representados, fundamentalmente, pelos Capitéis de Cálato livre (11,1%), se 
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bem que outros tipos de Corintizante também se encontrem representados; o mesmo 

acontece com o Coríntio normal (7,45). O somatório dos valores dos Capitéis 

Corintizantes, quer de Folhas nervuradas, quer de Folhas lisas, patenteia a importância 

deste modelo, 48,1%. Também os capitéis de Matriz Mista, o Compósito normal e o 

Compósito Tipo 3 são relevantes (7,4%) e, sobretudo, os Capitéis de Quatro folhas, 

influência bizantina (11,1%). 

Cronologicamente, os momentos históricos extremos, ou seja, a Antiguidade 

Clássica e séculos IX-X, mostram uma frequência escassa de capitéis. A Antiguidade 

Tardia surge representada na primeira metade, ou seja, nos contextos romano (70,3%) e 

suévico-bizantino, século VI (22,2%). Para os séculos III e IV, demarcam-se os capitéis 

Corintizantes, Cálato Livre e outros motivos no Cálato. O século VI conta com a 

presença de três capitéis de Quatro Folhas, influência bizantina. O contexto visigótico 

propriamente dito, é inexpressivo, facto que tem a ver com a evolução histórica da faixa 

atlântica meridional, com a hipótese da presença bizantina e, também, com a curta 

duração do momento em que o domínio visigodo se estendeu, de uma ponta do 

Mediterrâneo ao extremo atlântico.   

Concluindo, o Grupo episcopal ossonobense evidencia os capitéis de Folhas 

nervurada e os modelos Corintizantes (Folhas lisas e nervuradas) e Quatro Folhas, 

influência bizantina. 

     

         

VI. 1. 8. O grupo episcopal pacense (PCS) 
 

O Grupo episcopal pacense (PCS) regista, no conjunto dos grupos episcopais, a 

segunda maior frequência de capitéis da Antiguidade Tardia, logo a seguir ao grupo 

bracarense.  

Em termos tipológicos, o conjunto de capitéis de Matriz Coríntia, Folhas 

nervuradas (III.A.) atinge os 29,2%. Os capitéis de Matriz Coríntia, Folhas lisas (III.B.) 

chegam a 50,7% do montante total. Os capitéis de Quatro folhas nervuradas 

representam, por sua vez, 6.1 %.  

No conjunto dos capitéis de Matriz Coríntia, Folhas lisas, os capitéis mais 

significativamente representados são os capitéis de Volutas em V (III. B.1.3.) com 
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15,3% e o Corintizante Cálato Livre (II. B. 2.3.) com igual percentagem. No conjunto 

dos capitéis de Folhas nervuradas, a preponderância impera no grupo de capitéis 

Corintizantes, sobretudo de Motivo liriforme (7,6%). Os capitéis de Cálato Folheado 

atingem também um valor significativo, com 6,5%.  

Os capitéis preponderantes no Grupo episcopal pacense pertencem à 

Antiguidade Tardia. Não incluímos, no presente estudo, os exemplares de capitéis 

romanos de Beja, já estudados por Antonieta Ribeiro.
1036

O contexto romano da 

Antiguidade Tardia está amplamente representado com 49,2% de capitéis. Segue-se o 

contexto visigótico da Antiguidade Tardia, com 21,5% e, finalmente, o contexto 

suévico, com 12,3%, dos quais 1/2corresponde à tipologia de Quatro Folhas.  

No contexto romano, o capitel de Folhas lisas, corintizante, cálato livre é 

claramente dominante (III.B. 2.3.). Seguidamente, as preferências vão para as Folhas 

nervuradas, corintizante, motivo liriforme e derivação do motivo liriforme (III.A. 2.1 e 

2.2). Depois regressa a tipologia das Folhas Lisas. 

No contexto visigótico, a tipologia de Folhas nervuradas, Cálato folheado (III. 

A. 3.) e de Folhas lisas, Hélices e Volutas em V e Volutas em V (III.B. 1.2. e 1.3.) são 

dominantes. Os capitéis de Cálato folheado são os pequenos capitéis de colunelo 

integrado, característicos de contexto litúrgico. Este estudo não incluiu mais 

exemplares, por terem sido objecto de análise na Tese de Doutoramento de Licínia 

Wrench.
1037

  Os capitéis de Folhas lisas, volutas em V, são uma tipologia exclusiva do 

Grupo episcopal pacense e denotam uma evolução que vai, desde o formato troncónico 

ao troncoprismático, passando pelo cúbico. Com efeito, esta ornamentação do capitel 

coríntio, as Volutas em V, concentra a sua essencialidade e sintetiza-a ao máximo, 

adaptando-se melhor aos formatos mais pequenos, que os capitéis vão adquirindo, de 

acordo com as suas novas funções.  

Os valores obtidos para os séculos IX e X correspondem a quatro capitéis in situ 

da Igreja de Santo Amaro de Beja (ver Capitulo IV.7). 

É interessante verificar o percurso dos modelos de Matriz Coríntia de Folhas 

nervuradas e Lisas, Hélices de Volutas em V e Volutas em V (III. A e B, 1.3 e 1.4 e 2.3 

e 2.4). O modelo de Folhas nervuradas, Hélices e volutas em V e o modelo volutas em 

                                                
1036 Antonieta Ribeiro, Capitéis Romanos de Beja, Beja, 1998. 
1037 Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, 2008. 
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V, manifestam-se fortemente no Grupo episcopal bracarense (onze capitéis). É seu 

contraponto o grupo episcopal pacense, que regista treze capitéis dos mesmos modelos, 

mas de Folhas lisas.  

Concluindo, o grupo episcopal pacense é, pela sua extensão e número de 

capitéis, um dos mais representativos da província da Lusitania. Evidencia a 

representatividade fundamental dos capitéis de Matriz Coríntia de Folhas lisas (III.B.) 

privilegiando os modelos Corintizantes (III.B. 2) e opta por variantes aos Coríntios 

normais, as Hélices e Volutas em V e Volutas em V, estes dois últimos sempre com 

Folhas lisas. Aliás este grupo episcopal só regista um capitel de Matriz coríntia, Folhas 

lisas, coríntio normal. 

O Grupo episcopal pacense e o Grupo episcopal bracarense desenvolvem, 

comparativamente, um panorama oposto quanto a tipologias de capitéis, fenómeno que 

se reveste de um significado mais profundo. Enquanto o grupo episcopal bracarense se 

reconhece nas Folhas nervuradas e no primado do Coríntio normal, o Grupo episcopal 

pacense opta pelas Folhas lisas e pelos modelos Corintizantes. Este facto ilustra duas 

formas completamente distintas de conceber a arquitectura, a escultura e o decor, 

seguindo o legado romano por duas vias diferentes: o grupo episcopal bracarense 

privilegia a linha do Capitel clássico, nervurado; o grupo pacense elege a linha do 

Capitel romano liso. O grupo episcopal bracarense segue modelos da Antiguidade 

Clássica; o grupo episcopal pacense adopta as linhas dos capitéis desenvolvidos no 

contexto romano da Antiguidade Tardia. 
1038

 Bracara prefere o modelo normal da 

Matriz coríntia; Pax Iulia, o modelo corintizante da mesma Matriz. 

Assinale-se um ponto de contacto entre os dois grupos: o modelo de capitel de 

Hélices e Volutas em V e Volutas em V. O primeiro, de Folhas nervuradas (III. A. 1.3.), 

muito representativo no grupo BRC; o segundo, de Folhas lisas, (III. B. 1.3.), no grupo 

PCS. Parece-nos interessante seguir o desenvolvimento destes dois modelos que 

                                                
1038 Antonieta Ribeiro estudou, na sua Tese de Mestrado já referida, os capitéis romanos monumentais de 

Beja. São capitéis de Folhas nervuradas (alguns lisos) de Matriz Coríntia, coríntio normal e corintizante; 

Mista, Compósita normal. A diferença no tipo de pedra utilizado, no grupo bracarense (granito) e no 

pacense (mármore de Trigaches) reflecte-se amplamente no resultado final. No entanto, ambas as capitais 

de conuentus são cidades muito romanizadas. A linha de distinção entre ambas inicia-se na Antiguidade 

Tardia. 



380 

 

sobrevivem à Antiguidade Tardia. Encontramo-los in situ, na Igreja de Santo Amaro de 

Beja e no norte, em S. Pedro de Balsemão e S. Frutuoso de Montélios.
1039

 

No grupo episcopal bracarense não se vêem pequenos capitéis de colunelo, 

integrados ou isentos, de formato troncoprismático, nem se encontram impostas. Em 

Dume, encontrou-se uma imposta (?), 
1040

 um fragmento de transenna ou placa 

decorativa, com haste de folhagem, hedera e uma folha trilobada,
1041

um friso, com 

linha de losangos.
1042

 Na Igreja de S. Torcato (Guimarães), encontram-se elementos de 

escultura arquitectónica reutilizados, como duas placas-vieiras, ou frisos e peças soltas, 

no Museu de Alberto Sampaio
1043

. Igualmente em Duas Igrejas, Vila Verde, Guimarães, 

se encontram fragmentos de friso
1044

. S. Frutuoso de Montélios é outro local onde se 

encontram peças de decoração arquitectónica variada como capitéis de frisos. No 

corpus de Capiteis da Antiguidade Tardia que reunimos, a peça mais próxima de um 

ambiente litúrgico, a nosso ver, é o capitel BRC050. 

No grupo episcopal pacense, a presença dos capitéis de Quatro Folhas é 

relevante (6,1%). No grupo BRC, esta tipologia é desconhecida. O grupo episcopal de 

centro em Bracara, continua a desenvolver a tipologia compósita, de Folhas 

nervuradas, na Antiguidade Tardia. O grupo PCS regista um capitel de folhas lisas, 

compósito, bastante peculiar, in situ, na Igreja de Santo Amaro de Beja.  

O contexto histórico dos dois grupos episcopais é bastante diferente e funciona 

como pano de fundo à compreensão dos capitéis. O grupo BRC tem, em Bracara, a 

capital de conuentus, de província romana, posteriormente, capital do Reino suevo. O 

grupo episcopal pacense representa a Lusitania, para além do Tejo, na forte esfera de 

influência de Emérita Augusta. O grupo Conimbrigense partilha estas duas tendências, 

um pouco na transição. É nele que se encontra o limite setentrional do modelo de capitel 

de Folhas lisas, corintizante, Cálato Livre, que vingou na Lusitania, para além do Tejo, 

e um capitel de Quatro Folhas, influência bizantina. É igualmente no Grupo CNB que 

existem capitéis toscanos e jónicos lisos, de Influência Toscana, tipologia muito 

                                                
1039 E ainda em San Miguel de Escalada e San Cebrian de Mazote, século X. Javier Magaña, Capiteles 
Tardorromanos e altomedievales de Hispania, 2006, vol. I p. 333 e p. 342. 
1040 Licínia Wrench, op, cit, vol. II, parte 1, p. 4;  
1041 L Wrench, op. cit.,p. 8 ; encontrado em Dume em camadas de revolvimento posteriores; Este motivo 

da fola trilobada encontra um paralelo muito firme num fragmento de friso que se conserva na Real 

Academia de Bellas Artes y Ciências Históricas de Toledo. Rafael Barroso Cabrera, Regia Sedes 

Toledana…, 2007, p. 429; 
1042 L. Wrench, p. 10,  
1043 Idem, pp. 12-30; 
1044 Idem, p. 44; 
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centrada no grupo bracarense, egitaniense e, passando o Tejo para sul, na cidade romana 

de Ammaia.  

 

V. 2. A Lógica dos capitéis da Antiguidade Tardia 
 

Da análise tipológica geral dos capitéis da Antiguidade Tardia, em Portugal, 

(Quadro Geral nº23) podem ser extraídas as seguintes ideias fundamentais: 

1.A preponderância da Matriz Coríntia, Folhas nervuradas e Lisas, sobre as 

restantes matrizes (valor de 188 = 81%); 

2. A maioria dos capitéis pertence à Matriz Coríntia, Folhas nervuradas (55,6%);  

3. O valor de ¼ dos capitéis de Matriz Coríntia, Folhas lisas (25%);  

4. A maioria de capitéis de Folhas nervuradas e lisas, Coríntio (49%);  

5. O valor de ¼ dos capitéis de Folhas nervuradas e lisas, Corintizante (25%); 

6. A seguir à preponderância dos capitéis de Folhas nervuradas, coríntio 

(sobretudo em BRC com 23,6%) surge o tipo de capitel de Folhas nervuradas, hélices e 

Volutas em V (8,1%); 

 7. A par da importância dos capitéis de Folhas lisas, coríntio, (sobretudo PCS) 

surge o Folhas lisas, corintizante, cálato livre (ambos com 7,3%);  

8. Os capitéis de Matriz Mista, Folhas nervuradas, compósitos 4,7%;  

 9 Um único capitel de Matriz Mista, Folhas lisas, compósito normal (0,43%); 

10. A importância de tipos alternativos de capitéis de folhas nervuradas, 

compósitos, o Tipo 2 (BRC, 3%) e o tipo 3 (OLS e OSN, 0,85%); 

11. A presença de capitéis de Matriz Mista, Jónico Liso de Influência Toscana 

(3%);  

12. Escassos valores da Matriz Jónica e toscana (0,43% e 1,7%); 

13. A importância dos capitéis de Quatro Folhas nervuradas, influência 

bizantina, (3,8%). 
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Os capitéis da Antiguidade Tardia estão em continuidade com os capitéis da 

época clássica, mas marcam a sua diferença e inovação primordiais, na função que 

desempenham e no local que ocupam. A compreensão cabal dos capitéis da Antiguidade 

Tardia liga-se, por exemplo, aos elementos que marcam a oposição entre os capitéis do 

grupo episcopal bracarense e do grupo episcopal pacense. A diferença reside nos novos 

contextos social, económico e religioso que a Hispania vive, a partir do século III até 

ao século VIII, sob diferentes e sucessivos contextos políticos (romano, suévico, 

visigótico). A arquitectura, bem como a escultura, reflectem estas alterações, que são 

lentas e seculares. O contexto da Hispania, do século VII, é muito diferente do contexto 

romano do século IV. 

A evolução do Cristianismo condiciona as vivências. A construção em pedra, à 

qual o capitel pertence, é duradoura, a verdadeira aedes, como considerou 

Vitrúvio.
1045

A construção religiosa da Antiguidade Tardia já não é a dos templos da 

Antiguidade Clássica, voltados para o sacrifício no exterior, deixando a cella como 

guardiã da estátua da divindade. O Cristianismo altera a construção, ao valorizar o 

encontro e reunião dos fiéis no interior. Os capitéis acompanham a evolução e tornam-

se menos monumentais e menos públicos
1046

. Alguns deles vão-se adaptando ao 

compartimentado interior das ecclesiae. Podem sustentar o altar, dispositivos de 

iluminação, dividir uma janela, tornar-se monolíticos com o fuste, em suma, reduzem as 

suas dimensões a um espaço tangível. 

Também as funções políticas já não são as mesmas. A relação entre campo e 

cidade altera-se. A partir do século III, as uillae monumentalizam-se. O capitel faz parte 

desse engrandecimento, tal como o revestimento a mosaico. A tendência para privilegiar 

o campo, e não o núcleo citadino, acentua-se com alguns povos germanos, como 

acontece com os Suevos que terão preferido o Rabaçal a Conimbriga e escolheram 

Dume e não Bracara. 

A lógica do capitel também é a do ornamento ou a do decor. Não se aplicam aos 

capitéis mudanças bruscas dos seus significantes. O capitel permanece. Pode 

simplificar-se, sintetizar-se ou combinar elementos. A inovação é discreta e por isso se 

reutiliza tão bem. Os detalhes estruturais e ornamentais são reveladores e o nível de 

                                                
1045 Justino Maciel, Vitrúvio-tratado de Arquitectura, Lisboa, 2006, I, 2,5, p. 38; 
1046 Razão tinha Carlos Alberto Ferreira de almeida ao referir que os capitéis revelam as mudanças 

profundas de mentalidade. História da Arte em Portugal, vol. II, 1993; 
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análise exigido para os captar é elevado. No II volume, apresenta-se uma compilação de 

formas estruturais e ornamentais de algumas das peças que compõem este trabalho: 

sistematização dos tipos de ábaco, ilustração dos motivos axiais e decorações do 

mesmo. As Folhas merecem uma atenção redobrada porque constituem os elementos 

ornamentais, por excelência, do capitel de Matriz Coríntia, dominante na Antiguidade 

Tardia. Serão evidenciados tipos de folhas (acanto e palmeta), bem como os perfis das 

folhas lisas, recorte lobular e zona interlobular das folhas nervuradas. 
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                                                     Conclusões 

 

A complexa questão que surge, ao iniciar-se um estudo, como este, sobre 

capitéis da Antiguidade Tardia, é o receio de se não conseguir desenvolver as 

necessárias e suficientes capacidades para “ler” as suas formas, perceber-lhe os 

ornamentos, conseguir abarcar -lhe os contextos, descobrir a peculiar lógica interna das 

peças… 

 O tempo, na investigação em História da Arte, confere essa lenta mas valiosa 

progressão, no entendimento dos objectos. A metodologia é um caminho, que permite 

organizar a multiplicidade de formas e combinações que os capitéis apresentam, por 

vezes tão pouco conformes ao modelo que, ingenuamente, se espera encontrar. O 

método de análise adoptado, para o estudo dos capitéis, resultou de um longo e 

continuado contacto com eles, tecendo, ponto por ponto, a teia de informações que a 

persistente observação ia conseguindo reter de cada exemplar estudado. 

Um trabalho parte de interrogações. No caso presente, as questões que 

perpassam por estas páginas prendem-se com a essência do capitel da Antiguidade 

Tardia. Os capitéis da Antiguidade tardia correspondem ao que deles se diz: são 

simplistas, toscos, degenerescentes? Por outro lado, urge a vontade de conhecer o local 

onde estaria um determinado capitel. Mesmo sabendo-se a sua origem, ignora-se o seu 

sítio. Muito poucos capitéis da Antiguidade Tardia, em Portugal, se encontram in situ e 

aqueles que, aparentemente, estão no seu lugar, foram aí recolocados por outras mãos. 

O capitel detém muitas das informações de que necessitamos para responder a esta 

questão, como sejam as medidas, as proporções, a estrutura, os componentes 

decorativos… A abordagem a um estudo desta natureza é sempre a do ponto de vista do 

capitel, ou seja, partir da peça para o seu contexto, do capitel para a Antiguidade Tardia. 

Os capitéis da Antiguidade Tardia integram-se num espaço histórico muito 

particular. Um espaço-tempo inteligível. A faixa ocidental da Península Ibérica, o 

Ocidente distante, a “Terra do Esquecimento”, constitui, entre os séculos III e VIII, o 

espaço dos capitéis da Antiguidade Tardia. A reflexão sobre esse Espaço permite 

verificar que os capitéis resultam de uma vivência profunda, pois, a paisagem orienta a 

História da Arte. O contexto espácio-temporal das províncias da Lusitania e da 

Gallaecia está demarcado pelos rios, o Douro e o Guadiana; o Tejo também percorre 
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duas realidades da Lusitania. Consequentemente, tentou-se, através de mapas, 

decompor a estrutura do critério espacial que foi escolhido, para organizar 

metodologicamente os capitéis, os grupos episcopais. Estes, nas suas fronteiras, revelam 

a estrutura organizativa romana que, por sua vez, respeita, na maioria dos casos, a 

disposição do povoamento anterior. As fronteiras dos grupos episcopais são profundas. 

Os capitéis, como parte de um todo, são arquitectura e a pedra, como matéria-

prima, transforma-os em escultura. A compreensão das formas dos capitéis 

complementa-se, naturalmente, com as restantes peças de escultura arquitectónica.  

O objectivo de organizar um corpus de capitéis da Antiguidade Tardia, em 

Portugal, que possibilite a consulta e contínua actualização, conduziu à criação de uma 

Base de Dados que obedeceu a um esquema conceptual previamente planeado. A 

consulta da Base de Dados (Vol. III, corpus de Capitéis da Antiguidade Tardia) e o 

trabalho das imagens e respectivo contexto (Vol. II) são o suporte de toda a análise que 

compõe este trabalho. A redacção das Fichas do corpus seguiu a definição de um léxico 

específico para capitéis com base em Vitrúvio (Apêndice- Léxico Vitruviano). A 

definição de uma tipologia de capitéis da Antiguidade Tardia completa-se com a sua 

inserção cronológica e interpretação. 

O corpus de capitéis da Antiguidade Tardia é, maioritariamente, composto por 

capitéis de Matriz Coríntia, de Folhas nervuradas e Folhas lisas. Por capitéis de Matriz 

Coríntia não se entende, necessariamente, capitéis coríntios. A Matriz Coríntia integra, 

desde capitéis coríntios normais, a capitéis de simples folhas. O seu tronco comum é o 

capitel coríntio clássico de folhas de acanto. As Folhas são como uma imagem-signo 

desta Matriz. A produção romana de capitéis coríntios desenvolveu o capitel de folhas 

lisas, que se autonomiza no século IV, contexto romano da Antiguidade Tardia. Assim 

se justifica que a principal distinção operada nos capitéis da Matriz Coríntia seja entre 

capitéis de Folhas nervuradas e Folhas lisas. A sua evolução regista pontos de contacto, 

no desenvolvimento de modelos comuns, mas afasta-se em algumas produções muito 

próprias, do ponto de vista do formato, dimensões e ornamentação do capitel. Tanto os 

capitéis de Folhas nervuradas como os de Folhas lisas desenvolvem os modelos coríntio 

normal, corintizante e de folhas e respectivos subtipos. A Matriz de Folhas nervuradas, 

no entanto, apresenta o capitel de Cálato folheado, que só lhe pode pertencer; 
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analogamente, a Matriz de Folhas lisas cria, quase em exclusividade, 
1047

o capitel de 

Cálato Livre. Os capitéis de Matriz coríntia, Folhas nervuradas, Hélices de Volutas em 

V predominam no Norte em formato troncónico; repetem-se, menos intensamente no 

sul, em folhas lisas. O contexto árabe retoma este modelo, nervurando-o (exemplo do 

capitel de Silves). O capitel de Matriz coríntia, Folhas nervuradas, volutas em V 

desenvolve-se simplificadamente a partir do anterior, em dimensões de utilidade 

litúrgica (grupo LMC); O mesmo capitel mas de Folhas lisas, volutas em V desenvolve-

se no grupo episcopal pacense em capitéis de pilar e pilastra, com pólos em Sines e Pax 

Iulia. 

A Matriz Mista também se encontra bem representada pois, o gosto pela 

combinação de elementos estruturais e ornamentais distintos perdura na Antiguidade 

Tardia. Deve distinguir-se, neste ponto, os capitéis Compósitos e Mistos. Em ambos, se 

pode encontrar Folhas nervuradas e Folhas lisas, quando a componente coríntia está 

presente. Sem essa componente, obtém-se o capitel Jónico Liso de Influência Toscana. 

O capitel Compósito normal sofre a concorrência dos modelos Compósito 2 e 3.  

Concluindo o aspecto tipológico, os capitéis do corpus revelam uma linha 

produtiva, em continuidade, que permite construir uma Genealogia, não simples, nem 

linear mas múltipla e complexa dos capitéis da Antiguidade Tardia. Respondendo a uma 

das questões levantadas no inicio desta reflexão, e correndo o óbvio risco da 

parcialidade, os capitéis da Antiguidade Tardia não nos parecem simplistas e muito 

menos degenerescentes. Resultam da criação de novos tipos que evoluem de “uma 

selecção natural” que segura os modelos mais fortes.   

Os capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal distribuem-se pelo espaço dos 

grupos episcopais de uma forma expressiva. A topografia dos grupos episcopais 

romano-suevico-visigóticos, através da tipologia dos capitéis, revela a existência de 

oficinas de produção, tipos de capitéis, permeabilidade a influências externas, 

continuidade e inovação (Mapa final).  

 

 

                                                
1047 Uma excepção a esta exclusividade é o capitel de Folhas nervuradas, Cálato livre da Capela de Nossa 

Senhora da Rocha. Com tivemos oportunidade de esclarecer, pensamos que este capitel resulta de uma 

simbiose entre o capitel de folhas lisas, cálato livre e o capitel de quatro folhas, nervuradas, influência 

bizantina, num espaço aberto a contactos com o Norte de África e Mediterrâneo Oriental como é o grupo 

episcopal ossonobense. 
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Sistematizando:  

1. Continuidade tipológica no conjunto dos grupos episcopais: Matriz Coríntia 

de Folhas nervuradas e lisas (81%: valor de 188 em relação ao total de 

capitéis com atribuição tipológica); 

2. Continuidade tipológica a Norte do rio Tejo e na parte setentrional do 

conuentus pacensis (BRC, CNB, EBR, EGT, LMC e OLS) : Matriz Coríntia 

de Folhas nervuradas (73,8%: valor de 96 capitéis em relação ao total de 

capitéis de Folhas nervuradas, 130); 

3. Continuidade tipológica a sul do Tejo, nos Grupos episcopais PCS e OSN: 

Matriz Coríntia de Folhas nervuradas (26,1%: valor de 34 capitéis m relação 

ao total de folhas nervuradas, 130); 

4. Continuidade tipológica a Norte do rio Tejo e na parte setentrional do 

conuentus pacensis (BRC, CNB, EBR, EGT, LMC e OLS): Matriz Coríntia 

de Folhas Lisas (30,5%: valor de 18 capitéis, em relação ao total de Folhas 

lisas, 59); 

5.  Continuidade tipológica a sul do Tejo, nos Grupos episcopais PCS e OSN: 

Matriz Coríntia de Folhas lisas (67,7%: valor de 40 capitéis em relação ao 

total de Folhas lisas, 59); 
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6. Inovação tipológica de Norte para Sul: 

Grupos 

episcopais 

Tipologias inovadoras e 

específicas 

Contextos dominantes 

da Antiguidade Tardia 

e séc. IX-X 

 

 

 

BRC 

 Folhas nervuradas, 

coríntio normal; 

 Folhas nervuradas, 

coríntio, Hélices e 

Volutas em V; 

 Compósito 3; 

 Jónico Liso de 

Influência Toscana. 

1. Romano; 

2. Séculos IX e X; 

3. Suévico-

visigótico. 

 

 

CNB 

 Folhas nervuradas em 

geral; possui todos os 

tipos desde a Matriz 

Toscana à Quatro 

Folhas; 

 Possui capitéis que são 

particulares em outros 

grupos. 

1. Romano; 

2. Suévico-

visigótico; 

 

    

    LMC 

Folhas nervuradas, coríntio, 

Hélices e Volutas em V; 

1. Romano; 

2. Séculos IX.X 

 

 

EGT 

 Folhas nervuradas, 

coríntio, Volutas em 

V; 

 Matriz Toscana; 

 Jónico Liso de 

Influência Toscana 

1. Suévico-

visigótico; 

2. Romano 

 

OLS 

Número pouco expressivo 

de capitéis. 

1. Romano; 

2. Séculos IX-X 
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Folhas nervuradas, coríntio 

no ager olisiponense. 

 

 

EBR 

 Folhas nervuradas, 

coríntio e corintizante, 

outros motivos no 

cálato; 

 Folhas lisas, 

corintizante, cálato 

livre; 

 Quatro Folhas 

nervuradas. 

1. Romano; 

2. Séculos VI -VII 

 

 

 

PCS 

 Folhas nervuradas, 

cálato folheado; 

 Folhas lisas, coríntio, 

volutas em V; 

 Folhas lisas 

corintizante, cálato 

livre; 

 Capitéis esboçados. 

1. Romano; 

2. Suévico-

visigótico; 

3. Séculos IX-X 

 

    OSN 

 Folhas lisas, 

corintizante, cálato 

livre (Folhas 

nervuradas, 

corintizante, cálato 

livre); 

 Quatro folhas 

nervuradas. 

1. Romano; 

2. Suévico/ 

Bizantino 
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7. Da análise do Quadro acima (coluna das tipologias) e Mapa Final podem 

retirar-se as seguintes conclusões:  

A) Os grupos episcopais a Norte do Tejo e parte do Grupo Eborense 

manifestam predilecção pelos capitéis de Matriz Coríntia, Folhas 

nervuradas; 

B) Os grupos episcopais a sul do Tejo, concretamente, o Ossonobense e 

Pacense, preferem a Matriz Coríntia de Folhas lisas; 

C) Os grupos episcopais a Norte do Tejo, neste caso, BRC, CNB e EGT 

continuam, na Antiguidade Tardia, a produzir ou a reutilizar o capitel 

Toscano e o Jónico Liso de Influência Toscana, modelos que o sul não 

regista; O Grupo BRC assinala um tipo específico de capitel 

Compósito (Tipo 3); 

D) Os grupos episcopais EBR, PCS e OSN registam a presença de um 

tipo específico de capitel de Folhas lisas, Corintizante, Cálato livre e a 

presença do modelo Quatro Folhas, de influência bizantina. Estes dois 

modelos surgem no Grupo CNB, seu limite setentrional; 

E) O Grupo episcopal CNB é um grupo em que as tipologias se 

distribuem por (quase) todas as matrizes tipológicas e desempenha um 

papel de transição, entre as tipologias mais marcantes a Norte, e as 

influências meridionais e bizantina; 

F) O Grupo EBR também comunga de elementos mais conformes ao 

Norte (predilecção por Folhas nervuradas) e inovações do sul (Folhas 

lisas, corintizante, Cálato Livre e Quatro Folhas); 

G) Os Grupos bracarense (BRC) pacense (PCS), pelo número de capitéis 

e pela sua tipologia, tornam-se duas referências: a primeira, da 

Gallaecia; a segunda, da Lusitania; 

H) Os capitéis do Grupo episcopal bracarense e pacense traduzem duas 

concepções arquitectónicas totalmente distintas na Antiguidade 

Tardia. O primeiro (BRC) com uma linha romana muito forte (Folhas 

nervuradas, coríntio normal, compósito 2, formatos troncónicos) 

perpetuada, certamente em contexto suévico e, depois, visigótico; o 
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segundo, (PCS) adoptando a via das Folhas lisas e enveredando pelos 

desenvolvimento de capitéis de pilar e pilastra (troncoprismáticos) de 

folhas lisas e volutas em V ou capitéis de colunelo, de cálato folheado, 

com recurso às impostas, ambos modelos de influência de Emerita 

Augusta e Toledo; 

I) Existência de oficinas a produzir estes específicos capitéis em 

Bracara, Egitania, Conimbriga, Pax Iulia (e, por isso, se encontram 

tantos capiteis esboçados) irradiando para Ebora e talvez Ossonoba. 

Quanto às condições dos capitéis de Quatro Folhas, não dispomos de 

dados suficientes para considerar a sua produção na Hispania ou a 

sua importação. No entanto, o capitel OSN005 pode resultar de uma 

produção local, devido à combinação de elementos ornamentais; 

 

8. Conjugando as tipologias com os contextos cronológicos mais marcantes, no 

referido Quadro, pode constatar-se: 

A. A preponderância do contexto romano, em primeiro lugar, em todos 

os grupos, com excepção da Egitania, cujo contexto marcante é o 

suévico-visigótico; 

B. O segundo lugar para o contexto suévico e visigótico para todos os 

grupos, com excepção de três: Bracarense, Lamecense e 

Olisiponense, nos quais os séculos IX e X surge em segundo lugar; 

C. A importância do século VI em Ossonoba e a escassa influência do 

tipo de produção de capitéis de Pax Iulia, neste grupo mais 

meridional. 

 

Do Quadro- resumo pode perceber-se como é grande a variedade e a 

multiplicidade de capitéis da Antiguidade Tardia, na faixa litoral da Península Ibérica. 

Falta estender esta faixa à sua continuidade no resto da Hispania, numa análise 

comparada das peças. Apesar das referências aos centros peninsulares, que se foram 

fazendo neste trabalho, esse estudo requer um fôlego a que não se recorreu neste 

momento, tal como também não se recolheram exaustivamente os detalhes ornamentais 
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e  sua catalogação. O estudo que se apresenta sobre capitéis da Antiguidade Tardia, em 

Portugal, revelou que o conhecimento dos capitéis requer uma observação longa e uma 

pesquisa aturada do seu contexto, no espaço e no tempo. A comparação estilística 

simples e a associação de peças, aparentemente semelhantes, em contextos diversos, 

podem induzir ao engano. 

Os capitéis da Antiguidade Tardia, em território actualmente português, revelam 

um espaço com um dinamismo excepcional, próprio de momentos de mudança. A 

Península Ibérica, em geral, e a faixa litoral atlântica a que nos dedicámos em particular, 

revelam um espaço com vários andamentos (Capitulo III). O dinamismo trazido à 

Península pelo povo romano e pelas crenças nas divindades do Panteão romano 

continua com a adopção do Cristianismo, num processo que não é linear. O 

Cristianismo agitou os intelectos, mas também a população comum, em divergências 

quanto às suas versões católica e ariana. A Gallaecia salientou-se com o movimento 

priscilianista.  

O actual território português, na Antiguidade Tardia, conheceu diferentes 

andamentos, romano, suévico, bizantino, visigodo. Após a Antiguidade Tardia, ainda se 

pode contar com árabes e moçárabes, o islamismo e o moçarabismo; e, ainda, o 

contributo asturiano. Todos estes ritmos se encontram marcados nos capitéis. Não sendo 

tarefa fácil explicá-los, é gratificante, revelador e motivador o seu reconhecimento. 
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                                         Léxico Vitruviano 

 

I. As Bases 

 

Vitrúvio descreve o tipo de bases quando se refere à ordem jónica no livro III, 

capítulo V. Segundo Pierre Gros, “ para Vitrúvio a base ática é claramente (…) a base, 

por excelência, da ordem jónica (Gros, 1990, Vitruve, Livro III, Commentaire, p.149) 

Ginouvès esclarece que as bases surgem ligadas às ordens jónica e coríntia embora 

também se possam encontrar numa coluna dórica (Ginouvès vol. II, p. 71) 

 

Base – Basis;  

 

Conjunto formal/ estrutural que pode integrar a constituição das colunas, colunelos, 

pilares, pilastras ou pilastras angulares. A palavra base empregue por Vitrúvio (Justino 

Maciel, Livro IV, 1,6, p. 143, nota 3) significa o conjunto formal que está sob o fuste. A 

base é constituída por duas partes distintas que no seu conjunto a formam: uma parte 

emoldurada, a espira e um bloco de suporte, o plinto, de forma quadrangular ou 

circular. M. Justino Maciel refere no Livro III, capítulo V, 1, “as espiras das bases das 

colunas” e pode dar a entender que uma base é um conjunto formado pela espira 

propriamente dita e pelo plinto. No entanto, este autor considera que o plinto não está 

incluído na base e que uma base significa precisamente uma espira, ou seja a parte 

emoldurada sob o fuste da coluna. A palavra latina frequentemente utilizada para base é 

“spira” surgindo sempre separada da palavra plinto. No entanto, quando Vitrúvio se 

refere à comensurabilidade das colunas dos templos articulada com a altura das espiras, 

conta também com a altura do plinto (Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, V, 1, p. 

119).   

Segundo Pierre Gros (Gros, 1990, Vitruve, livro III, Commentaire, p. 138, “spira aplica-

se geralmente à parte emoldurada das bases das colunas (comportando toros e escócias) 

e designa também frequentemente as bases no seu conjunto compreendendo o plinto. 

O mesmo acontece no livro IV, 7,3 quando Vitrúvio descreve as bases e capitéis 

toscanos: “ As bases serão de uma altura correspondente a metade do diâmetro da 
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coluna. (Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, p. 156). Sobre este aspecto, Pierre 

Gros conclui que a base está, neste contexto, vista na sua totalidade incluindo o plinto 

(Gros, Livro IV, comentário, p. 186). 

 

Espira – spira; 

 

Elemento formal/estrutural de planta circular, integrante das bases. A espira é, portanto 

a parte emoldurada da base, constituída por toros e escócias. 

 

Plinto – plintho; 

 

Elemento formal/estrutural integrante da base. Possui planta quadrangular ou poligonal 

que suporta a parte emoldurada da base, a espira. Justino Maciel, Tratado de 

Arquitectura, III, 3,2, nota 44, p. 114, define plinto como “ soco quadrangular ou dado 

achatado sob a base ática de coluna”. 

 

Base Ática – spira atticurges (adjectivo) (latim); significa “trabalho à moda ática”. 

Referida em Justino Maciel, Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, Livro III, 5,2: “ base 

executada segundo o estilo ático”, p. 120;  

                        

É um tipo de base elaborada de acordo com o estilo ou moda áticos. 

Os elementos constituintes da base ática são uma parte ornamentada, a espira e um 

plinto. A espira ática é constituída por dois toros, um inferior e outro superior, uma 

escócia, a que os gregos chamam tróquilo (Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, p. 

120) com os seus filetes de enquadramento. 
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Toro – torus; 

             

Elemento formal/estrutural, convexo de perfil circular da parte emoldurada (espira) das 

bases ática e jónica. A palavra toro pode ser entendida em dois sentidos, o primeiro é o 

de uma moldura (Ginouvès, vol. I, p. 159, Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, p. 

120, nota 85) que é de maior diâmetro que o astrágalo e o segundo sentido que se aplica 

neste caso particular, é o de um componente formal das bases ática, jónica e toscana. 

 

Escócia – scotia;  

 

Elemento estruturante/formal, côncavo da parte emoldurada (espira) da base ática. Esta 

palavra é empregue, tal como o toro em dois sentidos, o primeiro sendo o de uma 

moldura (Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, p. 120, nota 86 e segundo Ginouvès, 

o perfil desta moldura é complementar ao perfil da moldura em óvulo, vol. I, p. 161).) e 

o segundo, aplicado neste caso particular, como elemento formal constituinte da base 

ática. 

 

Filete – quadra; 

               

É uma moldura que enquadra a escócia da base ática. A maior dificuldade na correcta 

tradução e utilização da palavra em português é a dificuldade de distinguir Filete de 

Listel. Estas duas designações para molduras são muitas vezes consideradas sinónimas 

embora olhando-as atentamente se tornem claras as diferenças.  

Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, Livro III, V, 2, p. 120, nota 88, traduz a 

palavra vitruviana “quadra” por listel. Pierre Gros (Gros, livro III, 5,2), traduz 

igualmente a palavra latina “quadra” por listel.  

Aparentam tratar-se de uma moldura convexa constituída por um ângulo e dois 

segmentos de recta. A descrição desta moldura corresponde à palavra filete que na 

explicação de Ginouvès (Ginouvès, vol. I, p. 156) é uma moldura convexa com um 

ângulo recto composto por dois segmentos de recta. (Ginouvés, vol. I, p. 157). Ginouvès 
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apresenta uma palavra grega na origem da palavra filete e traduz a palavra “quadra” por 

listel saliente, uma moldura diferente do listel simples e do filete. Para este autor, o 

listel simples não é uma moldura mas algo mais simples, uma banda. (Ginouvés, vol. I, 

p. 156) Para Bonneville, no entanto, uma moldura com a descrição apontada por 

Ginouvès é também um filete. 

 Deste modo, a moldura da escócia da espira da base ática é efectivamente um filete, 

uma moldura convexa, estreita e lisa, de apenas um ângulo e de perfil quadrangular.  

 

Base Jónica – ionicae spira; 

                       Referida em Justino Maciel, Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, Livro III, 

5,3; Referida em Pierre Gros, Vitruve, Livro III, 5, 3; 

                         

É um tipo de base que surge juntamente com a base ática. Ginouvés refere estas bases 

em conjunto (Ginouvés, vol. I, p. 72). São elementos constituintes da base jónica, uma 

parte ornamentada, a espira e um plinto. A espira é constituída por um toro superior e 

dois tróquilos (ou escócias): o tróquilo superior com o seu filete terminal ou Supercílio 

e astrágalos e o tróquilo inferior. 

 Tróquilo ou Escócia – trochilos ou trochilus é a palavra grega para escócia;  

                                     

Elemento formal/estrutural de perfil côncavo da espira da base jónica. 

Segundo Ginouvès, escócia é sinónimo de tróquilo (Ginouvès, vol. I, p. 161e Justino 

Maciel, Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, III, 5, 2, p. 120). A palavra tróquilo pode ser 

utilizada, tal como sucedeu com a escócia, em dois sentidos: o primeiro como uma 

moldura e o segundo, no presente caso, como um elemento formal da base jónica. 

Sendo escócia e tróquilo sinónimos, Vitrúvio, na descrição da base ática e da base 

jónica utiliza a palavra tróquilo preferencialmente para a base jónica. 
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Filete – supercilium;      

               

É uma moldura convexa de coroamento do tróquilo superior da espira da base jónica 

com um ângulo recto que se pode designar como filete. Justino Maciel afirma que esta 

palavra, cujo significado é sobrancelha tem, neste contexto, um sentido metafórico. 

Com esta expressão, Vitrúvio designa a moldura terminal do tróquilo superior (Gros, 

Vitruve, livro III, 5,3, p. 25) da base jónica. De acordo com os comentários de Pierre 

Gros (Gros, Vitruve, Livro III, comentário, p. 151), Vitrúvio utiliza a expressão 

“supercilium” frequentemente em sentido figurado mas conservando o seu sentido de “ 

cobertura ou protecção horizontal sobre um elemento côncavo” (idem, p. 151). Pierre 

Gros duvida tratar-se de uma moldura precisa da qual seja necessário procurar os 

indícios arqueológicos e sugere que a expressão “supercilium” terá surgido pelo modo 

como Vitrúvio sugere a divisão das proporções das escócias desta base. A expressão 

“supercilium” significaria que a parte reservada ao tróquilo superior, englobaria o 

conjunto das molduras de coroamento. 

 

Astrágalo – astragalus; 

                     

É uma moldura convexa que desenha um segmento de círculo. No contexto da base 

jónica, o astrágalo surge liso, apesar de alguns autores reservarem o termo astrágalo 

para quando a moldura se encontra decorada com pérolas e discos duplos ou fusos. A 

designação de astrágalo pode, portanto ocorrer nas duas situações: quer liso, quer 

decorado (Ginouvès, vol. I, p. 158). 
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Base Toscana – Referida em Justino Maciel, Vitrúvio, Tratado de Arquitectura, Livro 

IV. 7, 3; 

  Spira (f) Tuscanica ; 

                                                        

É um tipo de base simples que segundo Ginouvés apenas se pode utilizar num contexto 

geográfico muito preciso (Ginouvés, vol. II, p. 72). São seus elementos constituintes um 

plinto circular, e a parte emoldurada, a espira constituída por um toro e apófige. 

  

Plinto circular – “plinthum ad circinum” (Pierre Gros, IV, 7, 3, p. 27) 

                             

 É um elemento formal estruturante da base toscana de secção circular. É a parte não 

emoldurada da base e que suporta a espira. 

 

Toro – torus 

           

É o elemento formal/estrutural convexo de secção circular que compõe a espira da base 

toscana e que se localiza sobre o plinto. Como sucedeu nos exemplos das bases ática e 

jónica, o elemento toro pode ser entendido nos dois sentidos de moldura (Ginouvès, vol. 

I, p. 159) e de elemento formal constituinte. Neste caso e tal como nas outras bases, 

acaba por ser uma moldura que se torna numa parte constituinte da base toscana.  

 

Apófige – Apophysis (termo grego latinizado que significa proeminência, T. 

Arquitectura, IV, 3, nota 97); apothesis; 

                   

É uma moldura curva que se situa na parte superior da espira da base junto ao arranque 

do fuste. Esta moldura é também designada como escapo podendo consoante a sua 

posição ser escapo directo ou direito ou escapo reverso. Neste caso específico de uma 

base em contacto com o fuste trata-se de escapo reverso. Segundo Ginouvés, escapo ou 
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apófige é menos uma moldura do que uma forma de transição do fuste para a espira 

(Ginouvés, vol. I, p. 160). 

 

II. Os Capitéis 

 

Capitel – capitulum; 

 

A palavra “capitulum” pode aparecer em sentidos diferentes em Vitrúvio. No sentido 

que agora interessa, surge em Justino Maciel, Livro III, 3, 12, p. 117, nota 68). O autor 

define “capitulum como “capitel, remate emoldurado da coluna, fazendo a ligação entre 

o fuste e a arquitrave e aumentando a superfície de contacto”.   

 

Capitel Jónico: Capitulum ionicum ou Capitulum puluinatum  

                          “ Si puluinata erunt,…”Livro III, 5,5, p. 26. 

                              

Vitrúvio começa por se referir em primeiro lugar, no livro III, aos capitéis jónicos logo 

a seguir à descrição das bases num livro em que o tema dos templos é dominante. 

Vitrúvio refere-se a estes capitéis como sendo “pulvinados” colocando nas suas palavras 

a hipótese de os fustes receberem capitéis que não fossem “de pulvino”(Justino Maciel, 

Tratado de Arquitectura, Livro III, 5,5, p. 120 e Pierre Gros, 1990, Vitruve, III, 5, 5, p. 

26). 

A designação de capitulum ionicum e capitulum puluinatum merece algum comentário. 

Ao longo do livro III, Vitrúvio refere-se a estes capitéis como “pulvinados” mas refere-

se uma única vez à construção de templos “jónicos” (Livro III, 5, 15). No entanto, a 

expressão jónico irá aparecer muito mais frequentemente no livro IV a que se junta 

também a palavra “genus”, (traduzido por “ordem” Jónica, Justino Maciel, T. A. IV, 

preâmbulo 2) tendo, em contrapartida, a expressão “pulvinado” decrescido 

consideravelmente a sua frequência nesse livro. (ver Pierre Gros, Livro IV, comentários, 

p. 45) 
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 A indicação vitruviana de que os capitéis são pulvinados pode explicar-se tal como 

Pierre Gros escreve nos seus comentários (Vitruve, III, 5, 5, p. 156) porque, para 

Vitrúvio, o elemento caracterizador dos capitéis jónicos é o seu pulvino, elemento 

convexo colocado lateralmente e que define a voluta em volume. Apesar da 

classificação dos capitéis como “pulvinados”, Pierre Gros comenta que o capitel jónico 

interessou a Vitrúvio sobretudo em fachada, salientando a voluta enquanto “espiral 

enrolada num plano vertical” e não tanto em volume fazendo referência ao pulvino 

convexo que “assegura a ligação plástica entre as volutas”.  

A frase inicial de Vitrúvio abrindo a possibilidade de os capitéis não serem pulvinados 

ou de pulvino, embora Vitrúvio não a explicite pode levar a pensar que a ordem jónica 

poderia suportar capitéis coríntios. 

 

Cimácio - cymatium (n);  

                  

Esta expressão obriga a um esclarecimento prévio: Vitrúvio designa o equino do capitel 

jónico como cimácio que é caracterizado pelo seu ornato em óvalo. Justino Maciel na 

sua tradução utiliza a palavra cimácio neste contexto e esclarece que é utilizado no 

sentido de equino (Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, III, 5,7, nota 121). Pierre 

Gros, (Gros, 1990, Vitruve, livro III, comentário p. 168) esclarece que a palavra cimácio 

empregue por Vitrúvio, nesta situação precisa, se refere ao cimácio jónico ou seja “uma 

moldura ornada de óvulos cujo perfil é ele próprio um óvalo”. 

Com efeito, a palavra cimácio conhece uma diversidade de utilizações em Vitrúvio 

(Pierre Gros, Livro III, Introdução, p. LXXXIX, Justino Maciel, III, 5, 10, nota 103, p. 

122) embora de um modo geral indique “uma moldura transbordante (…) sobreposta a 

um elemento vertical. Cimácio é então globalmente entendido como uma moldura que 

coroa um elemento arquitectónico terminal. No texto francês, Pierre Gros opta em 

termos gerais por traduzir a palavra Cymatium por Cimácio ou por Equino consoante a 

situação descrita e, no caso particular do capitel jónico, Pierre Gros traduz a palavra 

Cimácio por Equino.  

Cimácio é, portanto uma moldura que ocupa o espaço entre o canal e o astrágalo; é uma 

moldura que assume o lugar de um elemento formal/estrutural do capitel jónico que é o 

equino. Consequentemente, a palavra cimácio empregue por Vitrúvio tem, neste caso 
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particular o sentido de equino e pode ser adequadamente, traduzida por Equino, na 

medida em que materialmente corresponde a este elemento formal. Como Vitrúvio 

utiliza expressamente a palavra equino para os capitéis Dórico e Toscano optou-se por 

seguir a expressão vitruviana de cimácio aplicado a esta moldura que se torna num 

elemento formal. 

 

Pulvino - pulvinus(m);  

                 

 É um elemento ornamental identificador do tipo de capitel pulvinado ou de pulvino. O 

pulvino é um elemento em volume, convexo e que está colocado nas duas faces laterais 

do capitel jónico. O pulvino forma as costas de voluta que o completa em fachada e 

pode-se definir em volume como uma almofada ou rolo que se aperta a meio por um 

bálteo ou cinto.  

 

Bálteo – Balteus (m); 

                

É um elemento ornamental do capitel jónico em forma de cinto, faixa ou banda que 

aperta o centro dos pulvinos em cada uma das faces laterais dos capitéis jónicos. 

 

Ábaco – Abacus; 

               

É um elemento formal/estrutural do capitel pulvinado. É uma placa quadrangular 

terminal do capitel que se sobrepõe às volutas sob a arquitrave. A expressão ábaco é 

utilizada expressamente para os capitéis jónico e coríntio dada altura reduzida dos 

mesmos. Segundo Vitrúvio (Justino Maciel, T.A. Livro III, 5,5,p. 120 e 121) a largura 

do ábaco corresponde ao dobro da altura do capitel pulvinado (incluindo as volutas). 

Por sua vez, a altura do capitel incluindo o ábaco será dividida em nove partes e meia, 

correspondendo uma e meia ao ábaco e as restantes oito às volutas. Desta forma se 

verifica que a altura do ábaco jónico é reduzida. 
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 Vitrúvio reserva a palavra plinto para os capitéis dórico e toscano pois corresponde 

melhor à sua descrição volumétrica; é provável também que para a ordem jónica, 

Vitrúvio quisesse evitar a confusão com o plinto das bases (Gros, 1990, III, comentário, 

pág. 157).  

 

Largura/comprimento do ábaco = 2* altura do capitel; 

 

Altura do capitel = 9,5 partes 

Ábaco = 1,5 partes; 

Volutas = 8 partes. 

 

                      

Voluta – voluta (f); 

 

É um elemento ornamental do capitel jónico. A voluta é a visão em fachada (espiral) do 

enrolamento do pulvino. Por essa razão, a voluta apresenta um traçado em espiral e um 

olho. São duas as volutas do capitel jónico que se unem horizontalmente por um canal. 

 

Olho – Oculus (m); 

           

É elemento formal circular que compõe o centro da voluta. Pierre Gros nos seus 

comentários, Livro III, 5,6, p. 159 sublinha que o olho da voluta se situa ao nível do 

leito de espera do fuste e por outro lado que a distância entre os olhos das duas volutas 

corresponde ao dobro da altura da voluta. 
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Canal – canalis (m); 

             

É uma moldura côncava que une as duas volutas da face anterior e da face posterior do 

capitel jónico. (Ginouvès, vol. II pág. 88). O canal assegura a separação entre o equino e 

o ábaco do capitel jónico (Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, Livro III, 5, 7, p. 

121).  

 

Orlas das volutas – axes uolutarum;  

 

São pequenas molduras planas (Ginouvés considera que não é possível dar um nome 

preciso de uma moldura como listel a estas orlas, vol. II, p. 88) que acompanham os 

cortes verticais da volutas delimitando-as. Estas orlas são a continuação da orla do canal 

(esta expressão não é empregue por Vitrúvio) que o delimita na sua parte superior e 

inferior.  

 

Filete – quadra; 

 

No Livro III, 5, 5, Vitrúvio, segundo a tradução de Justino Maciel, (p. 120) descreve as 

relações de medida do capitel jónico. Ao precisar o traçado de linhas chamadas catetos 

que, partindo do ábaco dividem o capitel em nove partes e meia, o autor latino sublinha 

que as mesmas linhas partem da extremidade do ábaco (…et secundum abacum in 

quattuor partibus uolutarum, secundum extremi abaci quadram…, texto latino em Pierre 

Gros, p. 26). Ao referir, “secundum extremi abaci quadram”, Pierre Gros traduz da 

seguinte forma: “ en se guidant sur l’abaque, depuis le filet qui marque sa limite 

externe,…, (idem p. 26).    

Portanto, segundo a tradução francesa de Pierre Gros, (Gros, 1990, Vitruve, III, 5,5, p. 

26), o autor emprega a palavra filete para traduzir expressão “quadra” do texto latino 

considerando que o ábaco possui uma moldura que marca o seu limite exterior. Nas 

notas (idem, p. 158), Gros considera inesperada a utilização desta expressão por 

Vitrúvio e esclarece que o autor latino só a deve ter empregue como forma de tornar 



434 

 

mais precisa a indicação que é do ábaco que partem os traços das linhas (catetos). A 

tradução de Justino Maciel considera apenas a extremidade do ábaco sem uma moldura 

precisa: “ traçar-se-ão linhas chamadas catetos, do ábaco e das suas extremidades para 

as quatro direcções das volutas (Livro III, 5,5, p. 121). Neste ponto é semelhante a 

tradução proposta por Granger, Vitruve, III, 5.5, vol. I, p.189 “ ….following a 

perpendicular from the edge of the abacus”. 

Tendo em conta o desenho do capitel da ordem jónica que aparece na Enciclopédia 

dell’arte antica clássica e orientale, tav.311 nota-se na extremidade superior do ábaco 

uma moldura que se pode designar por filete. 

Filete é portanto e seguindo a descrição de Ginouvés, uma moldura recta formada por 

dois segmentos de recta e um ângulo (Ginouvés, vol. I, p.157) que pode surgir na 

extremidade do ábaco do capitel jónico. Segundo este autor ainda, a palavra latina 

“quadra” é traduzida por Listel saliente correspondendo a uma moldura distinta do 

filete. 

 

Astrágalo – astragalus; 

                     

É uma moldura de secção semicircular que se situa no topo do fuste sob o equino e que 

está decorada com pérolas e discos duplos. Abaixo da localização do astrágalo situam-

se três partes das nove partes e meia que constituem a altura do capitel. Por este motivo, 

pode-se afirmar que, na linguagem vitruviana, o astrágalo do capitel jónico pertence ao 

próprio capitel (Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, III, 5, 7, nota 95, p. 121). 

 

Capitel Coríntio -  Capitulum (n) Corinthium; 

                               

 Vitrúvio refere-se às regras ou convenções coríntias (Justino Maciel, T.A., Livro III, 

preâmbulo 2, p. 141) no início do seu livro IV juntamente com as regras dóricas e 

esclarece no preâmbulo que está a tratar das proporções dos três géneros (Pierre Gros, 

traduz a palavra latina genus, p. 3 por ordem e Justino Maciel traduz a mesma palavra 

por género). 
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No capítulo I deste Livro IV, (Justino Maciel, Livro IV, 1,2 e 3, p. 141 e 142) Vitrúvio 

afirma que as comensurabilidades das colunas coríntias são idênticas às das colunas 

jónicas com excepção dos capitéis que são mais altos e delgados que os jónicos. E 

acrescenta que as colunas coríntias receberão os restantes elementos arquitectónicos de 

acordo com os usos jónicos ou dóricos. Em conclusão, refere que ao introduzir um 

terceiro capitel nos usos dórico e jónico, surgiu um terceiro estilo ou ordem sendo genus 

a palavra latina empregue por Vitrúvio. Portanto, para Vitrúvio as três ordens 

arquitectónicas surgiram em primeiro lugar de duas iniciais, a dórica primeiro e a jónica 

a seguir; as três ordens são o resultado da disposição dada às colunas por interposição 

de um novo capitel. Esta explicação concede uma importância muito grande às colunas 

no seio da construção arquitectónica e por consequência ao capitel. Vitrúvio classifica 

as colunas coríntias como esguias e elegantes e os capitéis mais delgados.  

 

 

Ábaco - Abacus (m) 

               

É um elemento formal/estrutural do capitel coríntio que se sobrepõe ao corpo do capitel 

(cálato) obedecendo a uma certa comensurabilidade que lhe confere uma altura reduzida 

e um formato quadrangular de lados levemente recurvos para dentro (na direcção do 

motivo axial). 

 A medida da altura do capitel inclui o ábaco e o cálato e o dobro desta medida será a 

diagonal do ábaco. A partir desta diagonal obter-se-á a largura do ábaco.  

 

         Altura capitel = ábaco + cálato; 

     

         2* Altura do capitel = diagonal ábaco 

          

         A partir das diagonais obtém-se a largura 
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As faces do ábaco encurvarão para dentro a partir das suas extremidades numa medida 

que Vitrúvio diz ser a nona parte da largura do ábaco. Por esta razão, o ábaco do capitel 

coríntio terá sensivelmente a seguinte forma:   

 

 

 

A altura do ábaco corresponderá a 1/7 da altura do capitel. 

 

 

Apófige - Apophysis (termo grego latinizado que significa proeminência, T. 

Arquitectura, IV,1,11, nota 14; IV, 7, 3, nota 97; ); apothesis; 

                   

A apófige é uma moldura curva que já foi referida no caso das bases e que neste 

contexto específico se situa no topo do fuste assegurando a sua transição para o 

astrágalo e depois para o capitel. Esta moldura é também designada como escapo 

podendo consoante a sua posição ser escapo direito ou escapo reverso. Neste caso 

específico do topo do fuste trata-se de escapo direito. Segundo Ginouvés, escapo ou 

apófige é menos uma moldura do que uma forma de transição do fuste para a espira 

(Ginouvés, vol. I, p. 160) ou do fuste para o astrágalo ou capitel.  

 

 

Astrágalo – astragalus 

 

É uma moldura de perfil curvilíneo que mais uma vez surge na descrição dos capitéis. 

Neste caso, segundo Vitrúvio, o astrágalo situa-se sobre a apófige e sob o corpo do 

capitel propriamente dito (cálato). O astrágalo apresenta-se liso. A apófige e o astrágalo, 
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ambos molduras, são excluídos na determinação do diâmetro do capitel que deve 

coincidir com o do topo do fuste. 

 

 

Cálato - Calathus (m); 

 

É um elemento formal/estrutural do capitel coríntio que constitui o corpo do capitel com 

o formato troncónico de um cesto tal como Vitrúvio explica na origem do capitel 

coríntio (Justino Maciel, Tratado de Arquitectura, Livro IV, 1, 9 e 10, p. 144). O cálato 

corresponde ao equino do capitel situado entre o ábaco e o astrágalo que adquire esta 

expressão específica devido ao seu formato. 

 

 

Folha inferior - Imo folium; 

                          

É um elemento ornamental de grande importância e definidor do capitel coríntio. Por 

folha inferior entende-se cada uma das folhas de acanto que ocupam a parte debaixo do 

cálato. Poderia designar-se também por primeira folha porque Vitrúvio designa a folha 

que a esta se sobrepõe por “segunda folha”. Vitrúvio não indica o número de folhas 

inferiores (aliás, refere-se sempre às folhas no singular) mas estabelece a proporção que 

ocupam no cálato. A folha inferior deve ocupar um terço da altura do cálato (Justino 

Maciel, T.A., Livro IV, 1,12, p. 145). 

 

 

Folha Média - Secundum Folium; 

                        

É um elemento ornamental de grande importância e, juntamente com a folha inferior, 

caracteriza e define o capitel coríntio. Por folha média entende-se cada uma das folhas 

de acanto que ocupam a parte mediana do cálato. Poderia também designar-se por 
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segunda folha mas uma vez que Vitrúvio não numerou a folha debaixo como primeira 

folha mas como folha inferior torna-se mais adequada a referência de folha média 

reportando-se à sua ocupação média do cálato. Vitrúvio não indica o número de folhas 

médias mas estabelece, tal como para a folha inferior, a proporção que ocupa no cálato: 

de uma divisão do cálato em três partes, a folha mediana deve ocupar dois terços do 

mesmo cálato sobrepondo-se à folha inferior e ficando ao mesmo nível dos caulículos. 

 

Caulículo- cauliculus (m) 

                   

É um elemento ornamental de grande importância no capitel coríntio. O caulículo é um 

cale ou haste de acanto que é referida no momento em que Vitrúvio conta a origem do 

capitel coríntio e explica que a raiz de acanto, sob o peso do cesto que lhe foi colocado 

por cima, desenvolveu folhas e caulículos que foram subindo por ele (Justino Maciel, 

T.A. Livro IV, 1,9, p. 144). Num capítulo mais a seguir (Justino Maciel, T.A., Livro IV, 

1,12, p. 145), Vitrúvio pormenoriza que os caulículos atingem o mesmo nível da folha 

média e que dele nascem folhas e volutas. As volutas alongam-se até à extremidade dos 

ângulos do cálato e apoiam-se nas folhas que, por sua vez, também surgiram dos 

caulículos.  

 

Folhas – folia; 

 

 È um elemento ornamental vegetal, são folhas que, brotando dos caulículos se 

encaminham para a extremidade dos ângulos do capitel e sustêm as volutas. 

 

Voluta – Voluta (f); 

               

 É o elemento ornamental com um traçado em espiral que mais perdurou ao longo do 

tempo como identificador do capitel coríntio. As volutas são constituídas por um caule e 

uma espiral embora Vitrúvio não pormenorize este aspecto. As volutas são duas e 

dispõem-se uma de cada lado nos ângulos do capitel e apoiam-se nas folhas juntamente 
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com as quais nasceram dos caulículos. A partir do texto vitruviano não é possível 

perceber se a voluta corresponde a um elemento vegetal. Ginouvés, vol. II, p. 94, define 

voluta como um elemento que comporta um caule e uma voluta mas não considera um 

elemento vegetal como as folhas ou o caulículo. Provavelmente, tratando-se de um 

elemento vegetal, as volutas, uma vez que nasceram dos caulículos, enrolam-se em 

espiral (no sentido do interior do capitel para o exterior do capitel) nos ângulos do 

cálato. A voluta coríntia é distinta da voluta do capitel jónico (correspondente ao 

volume do pulvino) embora tenham em comum o seu enrolamento em espiral. 

  

Hélices - Helix, (f); 

                 

É um elemento ornamental com um traçado em espiral a terminar o seu talo ou caule. 

As hélices são duas e sobem pelo cálato do capitel na sua zona central ficando sob o 

florão e no centro da curvatura do ábaco. Enrolam-se no sentido uma da outra ou seja do 

exterior do capitel para o seu interior ficando afrontadas. Vitrúvio escreve que as hélices 

são mais pequenas do que as volutas mas não esclarece se estas nasceram dos caulículos 

tal como as volutas embora pela lógica seja provavelmente assim (Justino Maciel, T.A., 

Vitrúvio, Livro IV, 1.12, p. 145, nota 19, …”hélices, espirais, volutas em formato mais 

pequeno.”). 

  

Florão (flor do ábaco) – Flos (m); 

                                         

É um elemento ornamental em flor que se localiza no ábaco e com a mesma altura que 

este (Justino Maciel, T.A. Livro IV, 1, 12, p. 145). O florão ocupa o centro do ábaco em 

largura repetindo-se em cada face do capitel.   
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Capitel Dórico – capitulum doricum; 

                           Dórico genere; 

                           

 Vitrúvio refere-se à ordem dórica no livro IV ao mesmo tempo que inicia a descrição 

das regras coríntias. O autor acrescenta que se referiu já às regras jónicas e que se 

prepara para descrever as “convenções dóricas e coríntias”…(Justino Maciel, Livro IV, 

pr. 2, p. 141). Para Vitrúvio trata-se realmente, na origem, de três géneros (“ tribus 

generibus”, Pierre Gros, Livro IV, pr. 2, p. 3), o jónico, o dórico e o coríntio que 

surgiram “ a partir da formação das colunas” (Justino Maciel, livro IV, 1, 3, p. 142). 

Mas o primeiro e o mais antigo é claramente o dórico que foi buscar à medida do corpo 

masculino o seu sistema de comensurabilidades.  

 

Plinto -  plinthos ou plinthus; 

 

É um elemento estrutural formal do capitel dórico. É a palavra que Vitrúvio utiliza para 

designar o ábaco deste capitel devido ao seu formato quadrangular aproximando-o de 

um dado ou soco. Vitrúvio refere que este plinto tem um cimácio (cymatio) entendido 

como uma moldura de coroamento não dando no entanto qualquer pormenor sobra a 

mesma. (A tradução francesa de Gros, Vitruve, Livre IV, 3, 4 p. 15 traduz a palavra por 

“couronnement”).  

 

Equino – echinus; 

                

É um elemento formal/estrutural que entra na composição do capitel dórico. Segundo 

Ginouvés, o equino dórico é um “volume de revolução criado em torno do eixo vertical 

do capitel” (Ginouvés, vol. II, p. 81) O Equino é convexo e o seu perfil curvilíneo pode 

ilustrar variações. Vitrúvio refere que o equino do capitel dórico tem anéis. 
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Anéis- anulis; 

  

É uma moldura que se localiza na base do equino, de perfil circular. De acordo com 

Ginouvés, os anéis são, como o próprio nome o indica, “uma espécie de anéis em relevo 

que ocupam na totalidade ou em parte o terço inferior do equino”(Ginouvés, vol. II, p. 

82). Justino Maciel acrescenta um pormenor curioso que explicará a origem dos anéis: 

estas marcas paralelas seriam a reminiscência do tempo em que as colunas dos templos 

eram troncos de madeira e em que os dentes de serra ficariam nela marcados aquando 

do corte (Justino Maciel, IV, 3, 4, nota 49, p. 149).  

 

Cimácio do plinto-  Cymatio (latim) 

                                                                  

É uma moldura de coroamento do plinto referida por Vitrúvio. Segundo Ginouvés, vol. 

II, p. 83, este cimácio, a estar presente no plinto, pode adquirir várias formas curvas 

designadas como talão, óvulo ou astrágalo (eventualmente ornado) ou rectas como o 

filete ou a faixa.  

 

Hipotraquélio – Hypotrachelium; 

                            

É um elemento formal estruturante do capitel dórico. Esta palavra pode surgir em 

Vitrúvio em dois contextos distintos, nomeadamente como a parte superior dos fustes 

(Justino Maciel, T. A. Livro III, 3,12, p. 117) ou, no caso presente, como uma parte 

inferior dos capitéis, fazendo parte integrante dos capitéis dóricos e toscanos. Este 

elemento é um colar que assegura a ligação entre o fuste e a zona dos anéis do capitel 

dórico. 

 

Capitel Toscano – Vitrúvio refere-se a um género toscano, “tuscanicis generibus” 

( Pierre Gros, Livro IV, 8, 5 p. 30)embora não os tenha mencionado quando enumera as 

três ordens (ou géneros) jónica, dórica e coríntia. No entanto, a abordagem que realiza é 

no conjunto da construção do templo toscano e da comensurabilidade geral e das suas 
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partes constituintes entre as quais se inserem os capitéis toscanos. Por essa razão, 

Vitrúvio se refere a “ Tuscanicis generibus” (Pierre Gros, IV, 8, 5, p.30) e “tuscanicis 

dispositionibus”, Pierre Gros, IV, 6, 6, p. 26.  

 

Plinto – “ plintho quae est in ábaco” 

                Plinth or Abacus (Inglês, Granger, IV, 7, 3, p. 241)  

 

Em latim refere o texto vitruviano: “ plintho quae est in ábaco”. As notas de Pierre Gros 

(Gros, livro IV, 7,3. comentário, p. 187) esclarecem que esta frase resulta da 

necessidade de especificar ou de precisar a forma deste ábaco que muito provavelmente 

será rectangular como o plinto dórico (não esquecer que Vitrúvio designa o ábaco do 

capitel dórico como plinto). Vitrúvio também não esclarece a forma do ábaco do capitel 

toscano: se é quadrangular ou circular (como o plinto das bases). Tal situação leva a 

supor que o ábaco do capitel toscano seja circular embora sejam raros os casos em que 

tal suceda (Gros, livro IV, 7,3, comentário, p. 187). Ginouvés começa também por 

considerar que o plinto do capitel toscano, tal como o do capitel dórico é rectangular, no 

entanto introduz em nota de rodapé que existem casos em que este plinto é circular. 

Pierre Gros considera que a forma das bases toscanas com um toro único leva à 

generalizada confusão entre bases e capitéis toscanos: “ Nas igrejas paleocristãs 

encontram-se com frequência capitéis toscanos utilizados como bases e vice-versa”, 

Vitruve, Livro IV, 7,3,nota 4, comentário p. 187, tradução da autora. 

 

Equino – echinus 

                 

É um elemento formal/estrutural que compõe o capitel toscano tal como o capitel 

dórico. É um volume de revolução em torno do eixo do capitel, convexo e de perfil 

circular que pode adquirir várias formas. 
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Hipotraquélio – hypotrachelium 

                           

 É um elemento formal estruturante do capitel toscano e que designa a parte inferior do 

capitel entre o equino e o leito de espera do fuste podendo tomar a forma de um colar 

mais ou menos profundo. (Gros, Livro IV, comentário, p. 188). No caso do capitel 

toscano não estão presentes os anéis dóricos.   

 

Apófige – apophysis 

                 

É uma moldura que se localiza no Hipotraquélio assegurando a sua passagem para o 

fuste. Apófige também pode ser designada como escapo, e sendo uma moldura curva de 

remate do fuste junto ao hipotraquélio, é designada escapo directo ou direito. 

(Bonneville, J. N, Le Monument Epigraphique e ses moulurations, faventia, 2/2, 1980, 

p. 75-98, referido por Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, vol. 

I, anexo 1.  

 

Capitéis: Proporções vitruvianas 
 

               Proporções do capitel jónico 

1.   Altura capitel/fuste = 1/3 diâmetro do fuste no arranque da coluna 

(medido na extremidade da apófige); 

2. Altura capitel/ábaco = 1/2 largura ábaco; 

3. Altura ábaco/capitel =1 parte + ½; 

4.   Comprimento e largura ábaco = diâmetro do arranque da coluna + 1/18; 

5.  Proporção altura capitel: 9 partes + ½; 

                                                         Ábaco = 1 + ½; 

 

                                                         Abaixo astrágalo: 3; 
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                                                         Astrágalo = ½; 

                                                         Canal = 2; 

                                                         Cimácio = 2 + ½.  

       

Proporções do capitel coríntio 

1. Altura capitel/fuste = diâmetro do fuste no arranque da coluna (medido na 

extremidade da apófige); 

2.  Diagonal Ábaco/altura capitel = dobro altura capitel; (a largura do ábaco é 

obtida após estabelecidas as sua diagonais); 

3. Altura ábaco/capitel = 1/7; 

4.  Proporções da altura do capitel sem o ábaco = 3 partes (6/7) 

                                                                                            Folha inferior = 1 parte (2/7), 

                                                                                            Folha média + caulículos = 2 

partes (4/7); 

                                                                                            Folhas, volutas e hélices = 3 

partes (6/7). 

5.  Diâmetro do leito de assentamento do capitel = diâmetro do topo do fuste 

sem o astrágalo e apófige. 

6.  Altura florão = altura ábaco 

 

   Proporções do capitel dórico 

1.  Altura capitel/fuste = ½ do diâmetro do fuste; 

2.  Largura do capitel = diâmetro do fuste + 1/6; 

3. Proporções da altura do capitel = 3 partes; 

                                                                         Plinto e cimácio = 1 parte; 

                                                                         Equino e anéis = 1 parte; 

                                                                         Hipotraquélio = 1 parte. 
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 Proporções do capitel toscano 

1.  Altura capitel/fuste = 1/2 do diâmetro do fuste; 

2.  Largura ábaco = diâmetro do fuste na base; 

3. Proporções da altura do capitel: 3 partes; 

                                                                        Plinto = 1 parte; 

                                                                        Equino = 1 parte; 

                                                                        Hipotraquélio e Apófige = 1 parte.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                              Fim Volume I 



 

 

     
 

 
Capítulo II.  Genealogia dos Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

 

 

 

 

 

 

1. Matriz romana ocidental 
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2. Matriz romana oriental (bizantina) 

 

 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 3  



 

 

Tipologias de Capitéis da parte oriental do Império Romano (segundo 

Kautzsch) 

Imagens 

 

VI. Quatro Folhas, corintizante, influência bizantina 

 
                      (corresponde à designação de Kautzch: Vierblattkapitell) 

 

                                 A.  Capitel (coríntio)de folhas de acanto em V( V 

Lederblattern) 

 

Museu de Niceia 

 

 

 

B. Capitel em Lira  (Leierkapitell) 

                        

, 

 

C. Capitel de imposta jónico (Kämpferkapitell) 

        

 

 

 

 

D. Capitel bizonal (zweizonenkapitell) 

 

Exemplo 

de capitel 

com quatro 

folhas 

lisas. Bel-
kis-

Zeugma. 

Fotografia 

gentilmen-

te cedida 

por Cátia 

Mourão. 

 

 

Exemplo de capi-

tel de quatro 

folhas                     
Nervuradas 

(acanto espinho-

so(Lederblätter ) 

Museu de Niceia 

Exemplo de Capitel em Lira   

(Leierkapitell) 

Capitel da Basílica de Nea- Anchialos 

                     
  Krautheimer, Early Christian and Byzantine 

Architecture, 1965, Figura  

Exemplo de capitel de imposta 

jónico 

Basílica de Niceia 

Exemplo de capitel bizonal 

 

Kautzsch, Kapitellstudien, 1936, Tafel 32, 

523; Cairo, Museu copta. 
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Outras influências : Gália 

Capitel com “asas” 

 

 

 

Exemplo de capitel compósito com “asas” 

 

Capitel da cripta da Igreja de de S. Paulo da Abadia de Jouarre (Seine et Marne) Século 

VII 

 

 
Février,,” Le decor sculpté”, Naissance dês Arts Chrétiens,  1991p. 226 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, 2006, refere que a designação de 

“capitel com asas” se deve a Fossard., Les  Chapiteaux de marbre du VII siècle  en  Gaule. Style et evolu-

tion “  Cahiers Archéologiques,  nº 2, 1947, p. 69-85.   

Um outro tipo de capitel é o designado a “Medalhão”( Kautzsch, op. Cit. nº 164, 167, tafel 12.  

 

Este tipo não se encontra em exemplares do actual território português.  
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                          Sistematização e evolução das tipologias de Capitéis da  Antigui-

dade Tardia em Portugal  

I. Matriz Jónica 

 
O capitel jónico é constituído estruturalmente 

por equino ou cimácio jónico encimado por 

canal que liga as volutas jónicas ou pulvinos; 

Sob esta ornamentação do cimácio corre uma 

moldura, astrágalo composto por pérolas alter-

nando com discos duplos. Nas espirais das 

volutas jónicas junto ao cimácio, repousam 

duas semipalmetas (este exemplo não as tem). 

O ábaco é uma pequena placa que se sobrepõe 

ao cimácio jónico. 

 

 

O capitel jónico normal é constituído por faces diferentes em paralelismo 2/2; em duas faces vêem

-se as espirais das volutas e nas outras duas, as volutas em relevo com pulvino sustido por bálteo. 

O capitel jónico de quatro faces ou diagonal com faces diferentes é aquele que se conjuga com o 

cálato coríntio para formar o compósito normal 

 

O cimácio jónico constituído por óvalos e dardos em número variável consoante os momentos his-

tóricos. 

CNB008 

 

 

 

 

 

 

II. Matriz Toscana 

 

 

 

 

 

 
O capitel toscano é estruturalmente constituído por plinto, equino (cujos perfis podem mudar), 

apófige ou escapo (molduras) e hipotraquélio. 

 

O capitel toscano é liso e a sua variação cronológica relaciona-se com os perfis do equino 

(Gutiérrez Behemerid, 1992) ou nos perfis dos elementos constituintes da peça, sua sucessão e 

proporções relativas (Lídia Fernandes, 1997). 

 

Quando o capitel toscano não está in situ e se mistura com bases toscanas, torna-se difícil a distin-

ção entre ambos. O capitel toscano tem sobreposto o plinto quadrangular; a base toscana tem o 

plinto circular. (exemplos em Luís Fontes, Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas, sécu-

los I a.C.-VII d.C.), vol. II, 2009, pp. 33 e 37). 

CNB037 

Plinto 

Equino 

Escapo Hipotraqué-

lio com mol-

dura 
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LMC004  

Folhas nervuradas hélices e volutas em V. 

O cálice nota-se em folhas, as hélices e as 

volutas perdem relevo e tendem a esbater-se 

no cálato e 

formar um V. 

 

BRC005 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 

                   III. Capitéis de Matriz Coríntia 

A. Folhas nervuradas 1.1. Coríntio normal; 

1.2. Coríntio asiático; 

1.3. Hélices e volutas em V; 1.4. Volutas em V;   

3. Cálato folheado; 4. Folhas de água; 5. De folhas, privado de volutas. 

BRC009   Estilização do modelo de Folhas nervura-

das, hélices e volutas em V 

BRC066 

Folhas nervuradas, coríntio normal 

 

O capitel coríntio normal é estruturalmente constituído 

por um cálato troncónico (circular no leito de assenta-

mento e quadrangular no leito de espera) e por um ába-

co corinto de lados recurvos . 

O cálato é decorado com folha inferior num total de 

oito folhas distribuídas duas por face; sobre esta, a 

folha , num total de oito folhas distribuídas uma por 

face no eixo vertical do capitel e uma por ângulo. 

No intervalo das folhas médias nascem caulículos dos 

quais saem folhas e destas as hélices e as volutas enro-

lando-se em direcções opostas. As espirais das hélices 

(sob o motivo axial) e volutas (sob os ângulos do ába-

co) suportam o ábaco. Sobre a folha media axial nasce 

o talo da flor do ábaco que se dirige ao florão (flor do 

ábaco). O ábaco pode ser decorado com linguetas ou 

apresentar-se liso. 

O capitel de folhas nervuradas, hélices e 

volutas em V possui os componentes estru-

turais elementares do capitel coríntio 

(folhas, volutas e/ou hélices, e ábaco). 

Pode conter todos os elementos de um 

capitel coríntio normal ou registar a ausên-

cia daqueles que se perdem com mais faci-

lidade (caso do talo da flor do ábaco). 

A particularidade deste modelo é o acen-

tuar do V formado na face do capitel pela 

abertura entre as hélices e as volutas. O V 

das hélices e volutas tornam-se vertical, 

num acentuado plano bidimensional, per-

dendo relevo. 
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CNB027 

Hélices e volutas em V. As folhas que nas-

cem dos caulículos tomam o seu lugar e sus-

tentam as hélices e volutas. A folha inferior 

simplifica-se em estrias verticais.  

CNB007 

Capitel coríntio asiático 

As suas características formais e ornamentais são 

idênticas às do capitel coríntio normal. A diferen-

ça está na utilização do acanto espinhoso enquanto 

o capitel coríntio normal utiliza o acanto mole. 

Este modelo salienta-se pelo toque dos ápices das 

folhas formando interessantes e diversificadas for-

mas geométricas que podem vir a ser muito estili-

zadas.  

EGT007 

Volutas em V 

Capitel caracterizado pela simplificação do modelo 

de hélices de volutas em V. Como capitel  coríntio 

possui os componentes fundamentais podendo fal-

tar um pormenor ornamental ou vários.  Este capi-

tel possui uma folha única no cálato, sobre a qual 

se abre o V das volutas. A parte superior do capitel 

é o ábaco que, neste formato de capitel se une ao 

cálato (troncoprismático). O ábaco deste capitel 

possui um interessante trifólio como motivo axial.  

PCS037 Folhas de água (cálato folheado) 

As folhas identificam a Matriz Coríntia do capitel 

 

PCS012 

Cálato folheado (trifólio) 

Como capitel anterior, a folha toma conta do 

cálato, é a identificadora da Matriz Coríntia. 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página  8 



BRC050 

Cálato folheado 

PCS001 (Proveniência desconhecida) 

Capitel de folhas, privado de volutas (Cálato folhea-

do); neste capitel as folhas inferior e média ofuscam o 

cálato que deixa de ter uma presença. 

Sobre as folhas, um forte ábaco e motivo axial parale-

lepipédico (nesta face não é tão notório). 

 

 III. Capitéis de Matriz Coríntia 

B. Folhas lisas 1.1. Coríntio normal; 

1.3. Hélices e volutas em V; 1.3. Volutas em V;   

3. De Folhas (Cálato folheado); 3.1. De folhas, privado de volutas; 3.2. De Folhas sugerindo volu-

tas 

BRC072 

Capitel de folhas lisas, coríntio normal 

 

Os elementos compositivos são os mesmos dos capi-

téis de folhas nervuradas, coríntios. A única diferença 

são as folhas lisas. 

 

Neste capitel, saem folhas dos caulículos , formando 

um cálice; deste partem as hélices e volutas respecti-

vamente para o eixo axial e ângulos do ábaco. 

As folhas, hélices e volutas estão em relevo. sobre o 

cálato. 

PCS032 

Capitel de folhas lisas, coríntio normal 

Neste capitel, erodido nas volutas, nota-se o frag-

mento do talo da flor do ábaco partindo do topo da 

folha média axial. Parece ter um pequeno orifício no 

centro formando um pequeno anel (no interior do 

círculo). 
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PCS050  

Folhas lisas, volutas em V 

PCS006 

Hélices e Volutas em V 

As características compositivas deste modelos de capitel são as mesmas 

das folhas nervuradas. 

PCS034 

Hélices e volutas em V 
EBR004~ 

 Hélices e volutas em V (e caulículos tam-

bém) 

PCS049  

Folhas lisas, volutas em V 

Visão de ângulo do capitel salientando-se 

as volutas e o encontro das espirais no 

vértice do capitel  
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III- Capitéis de Matriz Coríntia 

A– Folhas nervuradas e  

B– Folhas lisas, 2.Corintizante 

Motivo Liriforme; Derivação do motivo liriforme, cálato livre e outros motivos no 

cálato 

 

 

PCS047 

Folhas lisas, corintizante, motivo 

liriforme 
BRC057 

Folhas nervuradas, corintizante, motivo 

liriforme 

Capitel corintizante, motivo liriforme de características idênticas para as folhas nervuradas e 

lisas. 

Capitel constituído estruturalmente por um cálato e um ábaco coríntios. Podem apresentar uma 

ou duas folhas no cálato, folha inferior e folha média, ou apenas uma. As folhas angulares termi-

nam em enrolamento de espiral de voluta.  

O que distingue este modelo é a decoração no interior do cálato: duas hastes ou talos vegetais 

que nascem de ambos os lados da folha central e que se unem no centro do cálato. A parte supe-

rior destes dois talos separa-se e cada um  enrola se em espiral que frequentemente é rematada 

por  uma roseta. Este motivo tem o nome de liriforme pois imita uma lira. 

Este motivo pode aparecer de forma muito simplificada. 

PCS028  

Capitel de folhas lisas, corintizante, derivação 

do motivo liriforme e Paralelismo 2/2 

Capitel que deriva do capitel corintizante, motivo 

liriforme e que tem por base uma série de varia-

ções em torno desse motivo ou de partes desse 

motivo. (neste caso, as rosetas da face esquerda). 

Este capitel ilustra ainda uma outra particularidade 

que se regista exclusivamente nos capitéis corinti-

zantes: o Paralelismo 2/2 ou seja a semelhança 

ornamental das faces duas a duas (geralmente a 

face 1 com a 3 e a 2 com a 4). Este esquema evo-

luirá para um individualismo facial registado  no 

exemplar do Cadaval.  
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OLS003 

Capitel de folhas nervuradas, corinti-

zante derivação do motivo liriforme 

Aspectos visíveis nas hastes nervuradas e 

nas rosetas como espirais de voluta. 

CNB039 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, 

outros motivos no cálato 

Apesar de este capitel se apresentar muito próxi-

mo dos capiteis coríntios, não possui hélices nem 

volutas. Os caulículos ornamentados são vegeta-

listas.. 

 

PCS020 

Capitel de folhas lisas, corintizante, 

outros motivos no cálato 

Único exemplar 

EBR001 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, 

outros motivos no cálato. 

Este capitel de Elvas e o seu par continuam a 

ser um conjunto invulgar. Pensamos que estes 

dois exemplares denotam influência dos capi-

téis de Quatro folhas bizantinos, nas folhas 

angulares, conjugados como outros elementos 

com as folhas inferiores. 

 

 

Os capitéis de Folhas nervuradas ou lisas, corintizantes, derivação de motivo lirifor-

me ou outros motivos no cálato podem fazer representar no cálato, motivos muito varia-

dos. Neste grupo de hipóteses, pode encontrar-se o cálice central, um duplo S, volutas 

entrelaçadas, influência da matriz mista ou outros exemplos. 
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PCS010 
OSN002 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, outros moti-

vos no cálato (cálice central alternado com palmeta) 

EBR014 PCS031 

PCS025 ~ 

OSN023 

III- Capitéis de Matriz Coríntia 

A– Folhas nervuradas e  

B– Folhas lisas, 2.Corintizante 3. Cálato livre 

 

 

 

 

Dois capitéis com PARALELISMO ORNAMENTAL FACIAL 2/2  

Uma característica que surge sobretudo em capitéis da Antiguidade Tardia, contexto romano. 

Prolonga-se por outros contextos, nomeadamente pós Antiguidade Tardia incluindo o motivo 

axial chegando a um extremo de INDIVIDUALISMO ORNAMENTAL FACIAL como é  caso 

do capitel do Cadaval, OLS004 (folhas nervuradas, coríntio). 

 

Uma evolução 

muito própria na 

Lusitania: Folhas 

lisas, corintizan-

te, cálato livre. 
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O capitel de Folhas lisas, Corintizante, de Cálato livre pode apresentar uma folha 

(inferior de oito ou quatro) ou duas, inferior e média.  

 

As suas características são:  

 

 

1. Um cálato direito ou ligeiramente convexo, em V ou triângulo invertido, livre, 

sem ornamentação; 

 

 

2. A disposição angular é a seguinte: duas folhas nascem junto ao leito do capitel e, 

uma sobre a outra, sobem pelo cálato e ao chegar perto do ábaco, uma delas, a primei-

ra, enrola-se ligeiramente numa simples curva que fica em relevo (é a folha-voluta) e 

a segunda fica sob essa, suportando-a (é a folha simplesmente). É a sobreposição des-

tas duas folhas que se nota em moldura no cálato e à qual Lídia Fernandes se referiu 

embora não com esta interpretação; 

 

 

3. Quando este tipo de capitel apresenta duas folhas, inferior e média, nota-se a pre-

sença de uma “terceira folha” que não é mais do que esta folha angular de suporte à 

folha-voluta. Este terceiro elemento surge por vezes, em peças do tipo que estamos a 

tratar como o capitel PCS006 in situ de Santo Amaro de Beja que segue um outro tipo 

de capitel de folhas lisas mas coríntio de volutas em V;  

 

 

4. As folhas inferiores adquirem, principalmente nos capitéis de uma folha em face 

em número de quatro, o formato de uma concha, muito côncava e desenhando no cála-

to um semicírculo bastante fechado; 
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5. A distinção entre ábaco e cálato é notória e este, proporcionalmente à altura do 

capitel, tem uma presença forte e marcada, ultrapassando a proporção vitruviana. 

 

 

6. O ábaco apresenta uma planta  coríntia; 

 

 

7. O motivo axial é grande saliente, da altura do ábaco ou mesmo ultrapassando-a e 

tem o formato em paralelepípedo rectângulo. M. Angeles Gutiérrez Behemerid quan-

do se referiu aos capitéis de folhas lisas, compósitos assinalou, para os exemplares do 

séc. IV, o formato em paralelepípedo( Lídia Fernandes generalizou este formato para 

os exemplares de folhas lisas do séc. IV).  
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EGT004 

Duas faces de dois capitéis distintos 

no mesmo bloco. 

O capitel com a face para cima 

sacrificou o lateral que foi cortado 

ao meio. 

 

V– Capitéis esboçados e reutilizados 

CNB003 

Duas etapas do talhe do capitel. 

A face esquerda lisa vais ser terminada com 

se vê na face direita.  

A folha de um lado tem lóbulos e trépano e 

do outro é lisa. 

                                                 BRC074  capitel esboçado 

Segundo Pensabene, Scavi di Ostia, o trabalho do capitel inicia-se pela sua parte infe-

rior 
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OSN024 

Capitel troncónico quase cúbico 

PCS036 

Capitel de imposta 

OSN004 

Capitel de 

imposta  

PCS045 

Capitel quase cúbico 

PCS069 

Capitel cúbico 

PCS038 

Troncoprismático 

 

BRC075 

Troncocilíndrico 

 

Capítulo II- Formatos dos capitéis 

BRC072 

Troncónico 
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PCS003 

Folhas lisas, compósito normal 

EBR008 

Compósito normal (a partir do que é visível) 

OLS001 

Compósito 2 

Linguetas 

BRC051 

Compósito 3  

Óvalos e déntículos 

IV. Capitéis de Matriz Mista 

A. Folhas nervuradas; 

B. Folhas lisas. Capitel compósito normal, compósito 2 e compósito 3 
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IV. Capitéis de Matriz Mista 

Pode distinguir-se, nesta Matriz, os capitéis compósitos e os capitéis mistos. 

 

1. Capitéis Compósitos 

 

Os capitéis compósitos normais combinam o cálato coríntio com o cimácio de um capitel jónico 

diagonal (sem o relevo do pulvino, apenas com a espiral da voluta), respectivas volutas, sobrepos-

to por um ábaco coríntio e motivo axial. O cálato sofre algumas alterações, nomeadamente na 

substituição das hélices e volutas por pequenas hastes envoltas em folhas de acanto, terminando 

em rosetas. 

 

Capitéis compósitos 2 e 3 

  

No conjunto dos capitéis estudados no presente trabalho foi possível determinar outros dois tipos 

de capitéis compósitos, o tipo 2 e tipo 3. Trata-se de capitéis compósitos porque continuam a com-

binar elementos coríntios e jónicos de tipo estrutural, modificando-se os aspectos ornamentais..  

 

Capitel Compósito, Tipo 2 

 

Este capitel combina o cálato coríntio em que as rosetas cedem lugar a uma ornamentação de lin-

guetas. Sobrepõe-se-lhe, o cimácio jónico, volutas do capitel jónico diagonal  e  um ábaco coríntio 

com motivo axial. 

 

Capitel Compósito, Tipo 3 

 

Este capitel combina o cálato coríntio no qual as rosetas podem ser substituídas por outros motivos 

até semelhantes a caulículos. As grandes alterações deste tipo de capitel é ao nível da componente 

jónica. Em vez do cimácio jónico, a parte superior jónica deste capitel apresenta óvalos e dardos 

sobre dentículos como se encontram no epistílio jónico. Dos exemplares deste modelo que foram 

estudados, o ábaco aparece deteriorados mas em algumas peças pode perceber-se o ábaco coríntio 

e provável motivo axial (Capítulo V, ábacos). 
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Será natural, em princípio, que estes três tipos ocorram de forma semelhante no caso da folhas 

lisas e folhas nervuradas. No caso do Compósito normal é o que sucede. Com efeito,  contamos 

com um exemplo (o único) de capitel de folhas lisas, compósito normal, o capitel PCS003, in situ, 

de Santo Amaro de Beja. Deixa-se em aberto a hipótese de existir exemplares de capitéis de folhas 

lisas compósito, Tipos 2 e 3. Neste estudo não existe qualquer ocorrência. 

 

O caso do capitel PCS003 

Este capitel é uma folhas lisas compósito normal com rosetas nos intervalos das folhas do cálato 

tal como os capités 468 e 469 romanos apresentados por Pensabene (Scavi di Ostia, 1972). 

O capitel PCS003 conduz-nos fatalmente ao grande laboratório de reutilização e produção de capi-

téis que é a Mesquita de Córdova. Na Mesquita de Córdova encontramos uma variedade invulgar 

de capitéis.. E também vestígios da Igreja a S. Vicente sobre a qual a Mesquita se ergueu.  

 

Na Mesquita de Córdova e em Madinat al Zahara, o capitel compósito foi muito desenvolvido tan-

to em contexto religioso como laico. Nestes dois locais, os capitéis de folhas lisas ,compósitos 

foram muito utilizados. 

 

A grande questão é a atribuição de uma cronologia ao capitel PCS003 para o qual é difícil encon-

trar um paralelo exacto. 
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Capitel de folhas lisas, compósito normal : utilização em contexto islâmico  

Mesquita de Córdova 

 

Capitel califal da ampliação de Almançor 991-

994 

Mesquita de Córdova 

Mesquita de Córdova Mesquita de Córdova 

Mesquita de Córdova 
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Madinat-al Zahara 
Cidade erguida e 8 km a oeste de Córdova.  

A data de início da construção desta cidade, 936, 

tem sido posta em causa mas considera-se certa 

a sua inauguração da sua mesquita em 941. A 

cidade acompanha o processo de proclamação 

de Abd al-Rahman III à dignidade califal em 

929. As obras continuaram com o seu filho Al-

Hakam II, após a sua morte em 961. 

 

 

 

 Edifício basilical onde 

deveria reunir-se alguma 

instituição administrati-

va do Estado Califal. 

Deve ter sido construída 
durante o final do reina-

do de Abd al –Rahman 

III no seguimento de 

uma reforma administra-

tiva. 

 

 Casa de Ya’Far ou a residência do pri-

meiro ministro (961-972). 

 

De notar a utilização da imposta alar-

gando a base de sustentação dos capi-

téis. 

Com Almançor, 

a cidade 

´Madinat al-

Zahara é aban-

donada como 

sede cortesã, na 

medida em que 

este Almançor 

funda uma nova 

cidade a Este de 

Córdova. 

Madinat al-

Zahara será defi-

nitivamente des-

truída e incen-

diada nas guer-

ras civis do ano 

de 1010. 

 
Gonzalo M. Borrás 

Gaulis, El Islam– 

De Córdoba al 

Mudéjar, Sílex, 

2003, pp. 59-60. 

Capitel de folhas lisas compósito normal: 

Contexto árabe (laico) 

Folhas lisas e 

folhas nervu-

radas, com-

pósito. 
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Mesquita de Córdova  Reutlização 

                              Capitel de folhas nervuradas, coríntio de volutas e hélices em V. De notar a grande seme-

lhança com com quatro capitéis de S. Pedro de Balsemão e capitéis da Galiza (Grupo episcopal lamecense); o 

motivo floral é semelhante ao do capitel de S. Frutuoso de Montélios. 

Datação atribuída, séc. IV. 

                                                        Capitel de folhas nervuradas, coríntio normal 
Capitel característico da Antiguidade Clássica, atribuível ao século II, por exemplo. Pode notar-se no trabalho das 

folhas nervuradas, nos caulículos, nas folhas que dele saem, nas folhas que suportam as volutas, no espaço côncavo 

soo o ábaco. Na orla do cálato, e sua delimitação sob o ábaco, no motivo axial, um florão com característico com 

várias pétalas e elemento ondulante no seu centro. Atribuível ao século II. 

                    Capitel de folhas lisas, coríntio de hélices e volutas em V. De notar a disposição das volutas e hélices 

e o modo como as espirais das volutas se apoiam angularmente sobre as folhas. A aproximação ao capitel PCS006 

in situ em Santo amaro de Beja ( da Igreja Matriz de Mértola). 
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As reutilizações dos capitéis com as impostas  

Figura    : Um 

tipo de capitel dis-

tinto: capitel bizo-

nal como é defini-

do por Kautzsch e 

referido por Javier 

Magaña. 

 Imposta idêntica à do lado colocada in situ ; Museu no interior da Mesquita onde aparece referido como 

“cimácio visigodo”do século VII. 
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                                     Jónico liso de influência toscana 

 

2. Capitéis Mistos: 

 

B. 2. Capitel Jónico Liso de influência toscana 

 

Os capitéis mistos combinam elementos de matrizes  diferentes das que se misturam nos capitéis 

compósitos. 

 

O capitel misto mais representativo no conjunto dos capitéis que apresentamos é o Capitel Jónico 

Liso de Influência Toscana. Esta designação deve-se a Lídia Fernandes (Capitéis Romanos da 

Lusitania Ocidental, 1997). Carlos Alberto Ferreira de Almeida (História da Arte da alta Idade 

Média, vol. 2, 1993). 

Este capitel, como o nome esclarece, combina o equino, apófige,  hipotraquélio e plinto do capitel 

toscano com as volutas ou pulvinos e bálteo do capitel jónico normal.  

 

 

 

BRC002 

Capitel Jónico Liso de Influência Toscana 

 

Ou, antes, Capitel Toscano de Influência Jónica? 
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VI. Quatro folhas, influência bizantina 

A. Nervuradas; 

B. Lisas 

EBR009 

Capitel troncónico 

PCS011 

Capitel troncónico 

OSN029 

Capitel troncónico (apenas observável por esta 

fotografia) 

PCS036 

Capitel de imposta 

Características fundamentais: 

Esta terminologia aplica-se fundamen-

talmente aos capitéis da parte oriental 

do Império romano, ao Império Bizanti-

no. 

Estes capitéis apresentam quatro folhas 

que revestem os ângulos do capitel e 

que deixam na sua face um motivo em 

V. 

Capitéis que podem ainda ser agrupados 

em tipo de capitel: troncónico, de 

imposta e cúbico. 
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OSN024 

Capitel cúbico 

PCS023 

Capitel de imposta 
OSN004 

Capitel de imposta 

CNB003 

Capitel de imposta quase cúbico 

PCS030 

Capitel de imposta 
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PCS045 

Capitel cúbico que se assemelha aos de imposta de quatro folhas, PCS023 e PCS030 mas 

que introduz uma folha em face no cálato, o que força a sua distinta atribuição tipológica 

(Folhas Lisas, volutas em V). 

 

PCS005 

Capitel com características de Quatro folhas e de Cálato Livre. É, por isso, o único capi-

tel de Cálato Livre com folhas nervuradas. 

Capitéis não integráveis nesta tipologia  mas que possuem 

características aproximadas 
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Capitéis que possuem características aproximadas e que 

 suscitam dúvidas   

EBR001 

EBR002 
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Capítulo III 

A Lusitania e Gallaecia na Península Ibérica da Antiguidade Clássica e 

Antiguidade Tardia: Um espaço estruturante. 
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 III.2. A Geografia administrativa peninsular romana 

A 

B 

C 

Figura 1. A Península Ibérica e três principais rios marcantes na História da Antiguidade Clás-

sica e Tardia em território actualmente português: 1. O Guadiana,; 2. O Tejo; 3.O Douro. 

Mapa adaptado de Carlos Fabião, A romanização do actual território português, História de 

Portugal, 1992, p. 229. 

1 

2 

3 

Figura 2. As fronteiras das três províncias romanas da Península Ibérica no tempo de Augus-

to . Mapa adaptado de Carlos Fabião, A romanização do actual território português, História 

de Portugal, 1992, p. 229. 
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Figura 3. Mapa representando com um rectângulo a verde, as principais realidades étnicas e cul-

turais existentes na faixa litoral oeste da Península: rectângulo verde de norte para sul: 1.Grovii; 2. 

Leuni; 3. Coelerni; 4. Seurbi; 5. Quaquerni; 6. Limici; 7. Equaesi; 8. Tamagani; 9. Zoelae; 10. Bra-

cari; 11. Turodi; 12. Banienses; 13.Callaeci; 14. Paesuri; 15. Turduli Veteres; 16. Lusitani; 17. Vet-

tones; 18. Turdulorum Oppida; 19. Celtici; 20. Turduli; 21. Conii. 

 

Adaptado de Carlos Fabião, ―A Romanização do actual território português‖, 1992, p. 205 

(segundo Jorge Alarcão). 

III.2. A geografia administrativa peninsular romana: a dinâmica das ciuitates 
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III.2. A geografia administrativa peninsular romana: a dinâmica das ciuitates 

Figura 4. Com uma linha negra estão marcadas as 

fronteiras dos conuentus. No interior dos conuen-

tus, a área das ciuitates na Lusitânia segundo Jor-

ge de Alarcão. ( adaptado de Nova História de 

Portugal,  p. 367).Os pontos a vermelho indicam 

as capitais de conuentus: Pax Iulia, Scallabis e 

Bracara Augusta. 

. 

Figura 5. “ Distribuição da ciuitates e 

possíveis capitais do conuentus braca-

rense” segundo Manuela Martins, A 

Romanização. Minho Traços de Identida-

de, p. 223. 
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1 

3 

2 

 

 
Figura 6 . Marcação do três conuentus: de sul para norte: 1. Pacense (Pax Iulia); 2. Escalabitano 

(scallabis)na província da Lusitânia e 3.  Bracaraugustano (Bracara Augusta) na província da 

Tarraconnense. 

Os pequenos pontos a negro indicam as capitais de ciuitates. 

Adaptação do mapa da Figura 3. 

III..3. A administração romana: os conuentus iuridici 
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Capítulo III. A Lusitania e Gallaecia na Península Ibérica da Antiguidade Clássica 

e Antiguidade Tardia: Um espaço estruturante. A rede viária romana. 

Figura 7: As principais vias da Gallaecia e Lusitania, a “coluna vertebral” da romanização 

permanece na Antiguidade Tardia. 
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III.4. O contexto romano da Antiguidade Tardia 

Figura 8 Dois mapas que ilustram a medida  de Dioclesiano em 284 e 288-289 d. C. dividindo as 

três províncias romanas peninsulares em cinco. Os pontos  vermelhos assinalam as capitais de 

conuentus: Bracara Augusta, Scallabia e Pax Iulia. Adaptado de mapas de Carlos Fabião, His-

tória de Portugal, p 229 e Menéndez Pidal, Historia de España, Tomo III, vol.I. 

1 

2 

3 

5 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1– Galé-

cia; 

 

2- Lusitâ-

nia; 

 

3– Bética; 

 

4– Carta-

ginense; 

 

5– Tarra-

conense. 
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Figura 9 : As Províncias e a Dioecesis Hispaniarum no século IV. 

 

Adaptado de Jean– Pierre Leguay, Portugal, Das Invasões Germânicas à ― Reconquista‖, 

Nova História de Portugal, vol. II, 1993, p. 15.  

III.4. O contexto romano da Antiguidade Tardia 
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Cartografando as palavras de Hydathius de Aquae Flauiae em 411 e a hipótese de 

Justino Maciel sobre o território ocupado pelos Suevos 

III.5. O contexto suévico da Antiguidade Tardia (século V) 

III.5.1.1.3. O Ano de 411– A partilha 

Figura 10 : ― Os Vandalos ocupam a Gallaecia; os Suevos, (a região) situada no extremo  ociden-

tal do mar Oceano; os Alanos (ocupam)as províncias da Lusitânia e da Cartaginense; aos Vânda-

los, denominados Silingos, cabe-lhes em sorte a Bética.   

Chronicon 

Os Alanos e Vândalos ocuparam um espaço designado por Província. Quanto ao espaço que coube 

aos  Suevos a designação é mais vaga e segundo a hipótese de Justino Maciel poderia ocupar a 

totalidade do litoral oceânico desde a Corunha até ao Cabo de S. Vicente. (ver páginas     ) 

As províncias são as que foram decididas com Dioclesiano e assentam na estrutura das províncias 

do tempo do Imperador Augusto. Um tempo mental materializado no espaço.   

 

Mapa adaptado a partir da marcação das províncias romanas do Baixo Império segundo Menéndez 

Pidal 

 

Vândalos Asdingos 

S 

U 

E 

V 

O 

S 
 

A LA N O S  

 

Vândalos Silingos 

Tarraconense sob domínio 

romano 
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III.5. O contexto suévico da Antiguidade Tardia 

III.5.1.1.3. O Ano de 411– A partilha 

Figura 11– Mapa da Península  Ibérica após a Partilha de 411. De notar o círculo delimitando a 

zona ocupada pelos Suevos: ― ...sector costeiro norte - lusitano e sul—galeciano aos Suevos…‖.  

 

Jean– Pierre Leguay, Portugal, Das Invasões Germânicas à ― Reconquista‖, Nova História de Por-

tugal, vol. II, 1993, p. 30. Mapa segundo Menéndez Pidal, História de España, España Visigoda, 

Madrid, 1963, p. 25. 
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III.5. O contexto suévico da Antiguidade Tardia (século VI) 

Figura 12. A Península Ibérica a três tempos, no contexto suévico da Antiguidade Tardia (século 

VI, 550– 585)  O reino suevo, o reino visigodo e a presença bizantina. Mapa adaptado de Menén-

dez Pidal, Historia de España, Tomo III, vol.I. 

 

A linha vermelha ilustra a província da Lusitania com os seus limites estruturais dos quais uma 

parte pertence ao reino suevo e está, assim ligado à Gallaecia.  

As linhas a preto continuam a demarcar as fronteiras das cinco províncias delineadas com Diocle-

siano; a linha vermelha indica a delimitação da Lusitania anterior a Dioclesiano. 

O reino suevo ocupa parte da província romana da  Gallaecia e perdeu território para oriente. 

Abrange igualmente território a sul do rio Douro, territórios adscritos tradicionalmente à Lusita-

nia.   

As setas a castanho indicam as hipóteses de o poderio bizantino ter ocupado territórios a oeste da 

península seguindo a sua faixa litoral sul para além da zona que lhe é tradicionalmente atribuída 

entre a foz do rio Guadalete e o norte de Cartago Spartaria, esta e Malaca, baluartes bizantinos.  
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Figura nº13.   Mapa das paróquias suevas delimitadas a norte pelo Douro, portanto na zona de 

território actualmente português.  José Mattoso, ―Época Sueva e Visigótica‖, História de Portugal, 

vol. I, p. 313, segundo Almeida Fernandes, 1968).  

 

III.5. O contexto suévico da Antiguidade 

Tardia 

(Século VI) 

Figura nº 14   : Mapa representando as dioceses e 

sedes metropolitanas do Reino Suevo estipulados no 

Parochiale Suevorum (c. 572). Luís Fontes,  
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III.6. . O contexto visigótico da Antiguidade Tardia (século VII, 624, séc. VIII, 

711) 

Figura 15: A organização eclesiástica visigoda do século VII/VIII e a transparência das 

províncias administrativas estabelecidas para o Império romano no final do século III. 

 

Mapa de José Mattoso, ― Época Sueva e Visigótica‖, História de Portugal, vol. I, p.329; 
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Capítulo IV. Os Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal (séculos 

III/IV – VIII) 
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Capítulo IV. Organização metodológica dos vestígios da Antiguidade Tardia segundo 

a organização eclesiástica visigótica — Sedes dos Grupos episcopais trabalhados 

neste estudo 

 

 A partir de Justino Maciel, A época 

clássica e a Antiguidade Tardia, His-

tória da Arte Portuguesa, vol. I, dir. 

Paulo Pereira, p.140     Mapa 16:  Grupos episcopais  

(excepto Portucale e Viseo) 
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Capítulo IV 

 

Os  capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

(séculos III/IV-VIII) 

 

 

IV.1. Grupo Episcopal Conimbrigense 

(CNB) 
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Braga  

 

 

IV. 2. Grupo Episcopal Conimbrigense 

(CNB) 

Conímbriga 

 

 

A partir de Justino Maciel, A época clás-

sica e a Antiguidade Tardia, História da 

Arte Portuguesa, vol. I, dir. Paulo Pereira, 

p.140 

Figura 17:Localização dos vestígios estudados no 

Grupo Episcopal Conimbrigense:  

 

   

          Sede: Conimbriga/Aeminium; 

 

          1. Aeminium (Coimbra); 

          2. Conimbriga; 

          3. Rabaçal;   

          4. Miranda do Corvo; 

          5.  Bobadela; 

          6. S. Gião da Nazaré 

          7. S. Pedro de Lourosa (após Antiguidade 

Tardia). 

 

1 

2 

3 4 

5 

7 

6 
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Conímbriga 

Figura 18  : Planta de Conímbriga. Adaptada de Jorge Alarcão, R. Étienne, Fouilles de Conímbri-

ga, 1977.         

 

Legenda geral: 

 

1.Casa do Repuxos; 

2.Casa da Suásticas; 

3.Casa do Esqueletos 

4.Termas das Muralhas; 

5.Basílica paleocristã; 

6.Casa de Cantaber; 

7.Estabelecimento comercial; 

8.Termas do aqueduto; 

9.Casa do Tridente e da espada; 

10.Estabelecimento com pilares/ edifício do viaduto; 

11.Forum; 

12.Casa do aurei; 

13.Insula a oeste do forum; 

14.Insula do Vaso Fálico; 

15.Insula a Norte das Termas; 

16.Termas do sul; 

17.Insula de Andercus; 

18.Insula da patera Emanuel; 

19.Anfiteatro. 

 

De notar que o eixo para Sellium segue o eixo principal do 

povoado pré-romano. A saída junto a 10 é a direcção para 

Aeminium. 

Figura 19  : As ciuitates junto a Conímbriga 

e que deverão integrar o seu grupo episcopal. 

Extensão para norte até à margem esquerda do 

rio Douro.  

Mapa de ciuitates segundo Jorge Alarcão, 
História de Portugal, vol. I, p. 367-368; 
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CNB028 

CNB029 

CNB030 

CNB031 
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 CNB033 

Figura 20 : 

Recriação do 

forum de 

Conimbriga 
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CNB036 
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  Figura 21: Arco romano de volta perfeita ; é  uma das entradas do fórum da 

Bobadela 
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    Bobadela 

CNB038 
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 CNB007 
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 CNB008 
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CNB005 
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CNB006 
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CNB004 
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CNB001 
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  Rabaçal 

Figura 22: Planta da uilla romana do 

Rabaçal. 

Pessoa, Miguel; Rodrigo, Lino; Madeira, 

José Luís. 2008. ―Villa romana do Rabaçal 

Penela, Portugal – Reflexão sobre as compo-

nentes do plano de salvaguarda 2007-2009. 

Sonho, Realidade e Problemática da instala-
ção das coberturas de protecção‖. Separata 

Arquivo Coimbrão: Boletim da biblioteca 

municipal. Coimbra. 
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Figura 23: Planta da 

uilla do Rabaçal com a 

localização das peças. 

 

 

 
 (Queremos agradecer ao 

Ricardo Silva do Museu do 

Rabaçal, o precioso auxílio 

em colocar, na planta, o local 

onde as peças foram encon-

tradas.) 

Rabaçal 
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CNB027 

Figura 24: Capitel desaparecido em 1983.  Fotografia de Miguel Pessoa. Catálogo. 
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   CNB023 

CNB025 
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CNB024 

CNB026 

Figura 25 : Fragmento de 

decoração parietal em Coním-

briga. 
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Fotografias de Ricardo Santos, Espaço

-Museu do Rabaçal. 

CNB026 
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Figura 26 : “A placa decorativa monobloco em mármore com representação cenográfica, arqui-

tectural e vegetalista em baixo-relevo ―. Largura: 65 cm; altura: 5,8 cm; espessura, 3,5 cm. Nº de 

inventário: RAB 89.1 Foi encontrada sobre o pavimento de mosaico ao fundo lateral esquerdo do 

triclinium. O local onde pertenceria deverá ser o terceiro terço da parede lateral esquerda da sala. 

Miguel Pessoa, e Sandra Steinert Santos, Villa romana do Rabaçal, Penel, Portugal…, 2000, p. 

376-379.  
 

Figura: 26 a: Capitel de 

cálato folheado. 
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   CNB009 

CNB010 

CNB011 

CNB012 

CNB017 
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CNB013 

CNB014 

CNB015 

CNB016 

CNB018 

CNB019 

CNB021 
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    CNB020 

CNB022 

CNB027 

CNB020—poderá corresponder a 

uma parte como no círculo amarelo. 

Figura 27:  poderá 

corresponder a uma 

parte como no círculo 

vermelho. 
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Variações em torno de um capitel  

 

Rabaçal 

 

CNB027 

 

Capitel de folhas nervuradas, hélices e volutas em V 

 

(Figuras 24, a, b, c, d, e, f) 
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Figura 28: Montagem de fotografias da 

área do Baptistério, presente no Museu 

Monográfico de Conímbriga. A– 

Impluium adaptado a Baptistério, cuja 

planta é muito semelhante ao Baptisté-

rio de Éfeso, Casa da Virgem Maria. 

A. Khatchatrian, Les Baptistères 

Paléochrétiens, 1962, p. 15, figura, 117. 

    Basílica paleocristã de Conímbriga 

 

N 

Figura 29: Plantas das duas fases da Basí-

lica Paleocristã de Conímbriga. 

A 

Muro do triclinium 

A 
B 

C 

D 

N 

A 

B 

C 

D 

A- Base de coluna; 

B– Marca de cancela; 

C– Pé de Altar(sanctuarium altaris); 

D– Pé de Lypsanotheca (sanctus sancto-

rum). 

 

 

Sanctuarium 

altaris 

Chorum 

Extra 

Chorum 
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CNB003 

CNB032 
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Figura       : Reprodução da planche    das Fouilles de Jorge Alarcão. 
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CNB002 
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CNB034 

CNB035 
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Figura 30: Peças de contexto litúr-

gico visigótico de Conímbriga. 

 

Exposição do Museu Monográfico 

de Conimbriga 
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Figura 31: Peças do contexto litúrgico visigótico de Conímbriga. Descobertas mais recentes. 

Museu Monográfico de Conímbriga 
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Figura     : Localiza-

ção de S. Gião da 

Nazaré  

Figura 32   : Contexto de S. Gião da Nazaré, a sudoeste de Leiria (ciuitas  Colippo) e Tomar 

(ciuitas Sellium) Póvoa de Cós — mosaico de Apolo; Maceira — Mosaico do  Arnal., tema de 

Orfeu, séculos III-IV; Marrazes — Mosaico de Martim Gil, tema de Orfeu, séculos III-IV;  

Figura 33   : Localização da ecclesia de monasterium de S. Gião da Nazaré na fronteira de 

duas ciuitas, a sul Eburobritium e a norte, Collipo. Próximo de Valado dos Frades, de onde 

é proveniente o Sarcófago das Musas, século IV. 

2.7.1. O sítio de S. Gião da Nazaré 
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 A Igreja  de S. Gião da Nazaré   O N 

Figura  35  : O rectângulo envolve o corpo da nave central da Igreja de S. Gião com o portal prin-

cipal em primeiro plano voltado a noroeste. Do lado esquerdo, parte oriental, a construção para 

fins agrícolas. Foto C. Al. Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol II, p. 112. 

Figura: 34 
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Elementos constituintes dos capitéis de S. Gião 

da Nazaré 

 

A– Faixa com perfil de listel saliente; altura 7/8 

cm; liga-se à Ducina por um filete directo, 

 

 

B– Ducina direita com 10 cm de altura; 

 

 

C– Filete directo ligando a imposta ao ábaco do 

capitel; 2 cm de altura. 

     2.7.5.1. Localização e caracterização dos capitéis De S. Gião da Nazaré 
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Figura 36 : Adaptado da planta da Igreja de S. Gião  segundo Eduíno Borges  Garcia, Um templo 

visigótico em S. Gião (Famalicão da Nazaré) - Estremadura, 1966, p. 218.  

Legenda: A - Abside rectangular; B –Transepto; C - Cruzeiro; D– Capitéis; E– Iconostase;  

F– Nave central; G– Naves laterais; H– Porta axial. 

        2.7.5.1. Localização e caracterização dos capitéis : Planta de S. Gião 
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  2.7.5.1. Localização e caracterização dos capitéis: a arquitectura de S. Gião da Nazaré 

 A Iconostase 
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              2.7.4. O contributo da Arqueologia da Arquitectura 

Figura 37  :   Proposta de edifício original, de acordo com os resultados da leitura estratigráfica de 

S. Gião da Nazaré.   

 

Caballero Zoreda, Arqueología de la Arquitectura—Conocimiento e intervención, Património 

Arquitectónico, Registo, Interpretação e Critérios de Intervenção, nº 9, 2006, p. 38. 

 

 

Por edifício original entende-se “ aquele que generalizadamente se interpreta como correspondente 

a um tempo cristão antigo e chamado “Igreja de S. Gião da Nazaré”.Esta designação não significa 

que se trate do edifício mais antigo no local, como aliás as escavações arqueológicas vieram a 

comprovar”  

 

Luís Fontes e André Machado, Relatório final dos Trabalhos Arqueológicos da U.A. U.M., Memó-

rias nº 3, 2010, p. 6 
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CNB039: Coluna do lado este do transepto; Arco peraltado sem aduleas 
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CNB039 
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CNB040 
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Os Capitéis de S. Gião da Nazaré 

 Figura  39 : A discrepância de 

dimensões entre a imposta e o 

capitel. 

Distinção entre fuste e cálato do 

capitel através do astrágalo.  

As folhas de palma, inferiores e média. A inferior apresenta apenas o limbo; a folha média está 

completa com pedúnculo. As folhas desempenham um papel preponderante nas arestas e face 

do capitel. 
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Folhas de Palma em leque ou de configuração em triângulo isósceles exibindo pedúnculo. 

 

Nervura central saliente de oito folíolos de cada um dos seus lados. 

 

 

 

2.7.5.3. As folhas de palma 
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Escamas 

C D e E 

Cruzes páteas 

 

Apresentam-se do lado 

oposta ao indicado na 

figura acima: 

 

 

D- Círculos/

quadrifólios;  

 

E– Funículos 

2.7.5.4. Os restantes motivos ornamentais de S. Gião da Nazaré   

D e E 

C 

Figura 40  
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Figura 41: F -Círculos com pentafólios 

2.7.5.4. Os restantes motivos ornamentais de S. Gião da Nazaré 
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2.7.5.4. Os restantes motivos ornamentais de S. Gião da Nazaré 

Figura 38 : Documentos arqueológicos recolhidos em S. Gião da Nazaré por Eduínio Borges Gar-

cia. 

A  - Imposta; coluna monolítica; 

B– Imposta com quadrifólios; 

C– Imposta com cruzes páteas; 

E– Pedra em calcário com palmetas (imposta ou friso); 

F– Ara romana; 

G– Imposta com losangos de lados recurvos; existe um losango dentro de cada um maior; 

H– Imposta ou capitel (interrogação de Borges Garcia) com rosetas quadrifólias inscritas em círcu-

los. Manuel Luís Real considera-a capitel de ajimez. 

 

Eduíno Borges Garcia, “Um templo visigótico em S. Gião –Estremadura”, separata Arqueologia e 

História, vol. XII, Lisboa, 1966, quadro V. 

                I 
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IV. 2.7. Depois da Antiguidade Tardia: o Século X e S. Pedro de Lourosa 

IV.2.7.1. Coimbra em poder dos muçulmanos: século VIII- meados século IX (878) 

 

Figura 42 : Ocupação muçulmana em relação às províncias romanas da Bética e da Lusitânia. A 

situação de Coimbra. sob domínio muçulmano. A difícil situação de fronteira. 

 

Cláudio Torres, O Gharb al Andalus, História de Portugal, Direcção de José Mattoso, I 

vol., p. 365.        
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IV. 2.7.6. A Arquitectura da Igreja de S. Pedro de Lourosa 

Figuras 43 e 44: Vista da parte Norte sobre o nártex ocidental, e nave lateral. Em plano elevado 

sobre o nártex, corpo da nave central com ajimez no topo. À esquerda, ao fundo, o braço do tran-

septo norte. 

Em baixo, pormenor do arco de volta perfeita da entrada do nártex. 
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Figuras  45 e 46:   Ajimez no topo Poente da nave central. Vista do exterior. 

 

Em baixo, vista do interior 
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Figura  47: Vista exterior da Igreja de S. Pedro de Lourosa. Ângulo de sul, sobre a cabeceira Este 

e Transepto. A cabeceira apresenta-se tripartida com a abside maior e os absidíolos laterais, meno-

res. Salienta-se o Transepto na parte esquerda da fotografia. A parte mais elevada é a parte do cru-

zeiro ligada à a nave central com ajimez no topo Este, visível na fotografia. 

Fotografia de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 1993, p. 121. 

Figura  48 : Vista do interior da Igreja de S. Pedro de Lourosa. Ao fundo, a cabeceira e o arco triunfal. Iluminação da 

nave central apenas pelo ajimez a Nascente  e outro a  Poente. N   Nota-se a iluminação eléctrica.     
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Figura 49: Planta apresentada por José Pessannha 

como resultado da sua visita a S. Pedro de Louro-

sa em 1916. Trata-se de uma planta “histórica”, 

no sentido em que apresenta o edifico como ele se 

encontrava nessa altura. 

D. José Pessanha, S. Pedro de Balsemão e S. 

Pedro de Lourosa, Arquitectura Pré-Românica em 

Portugal, Subsídios para a História da Arte Por-

Figura 50 : A planta de S. Pedro de Lourosa após 

o restauro efectuado pela Direcção Geral dos Edi-

fícios e Monumentos Nacionais (DGEMN). 

 Planta em Carlos Alberto Ferreira de Almeida, 

História da Arte em Portugal, vol. I, alfa, 1993, p. 

122. 

IV. 2.7.5. A Igreja de S. Pedro de Lourosa, uma história de intervenções construtivas 

Alterações com o restauro de 1930-31 (citações do site da DGEMN: 

 

Linha Branca: “Construção integral do nártex;  porta principal e aximez sobre arco triunfal; desloca-

ção do campanário para as traseiras do templo (seta); alteração generalizada das cérceas, em especial 

a do nártex.” De notar que, o nártex estava incluído na nave central em 1916, como Paulo Almeida 

Fernandes também considerou (ver site DGEMN e foto página seguinte). 

 

Linha cor-de-laranja: “Construção integral da cabeceira, incluindo o arco triunfal, arcos dos absidío-

los e pavimentos.” 

 

E ainda: “Destruição de todos os retábulos de talha, coro-alto e capelas da época moderna”; não inte-

gração de abundante material original, como o arco triunfal, o friso de arcos cegos ou o medalhão.” 
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IV. 2.7.5. A Igreja de S. Pedro de Lourosa, uma história de intervenções construtivas 

Figura 51 :  Fotografia de José Pessanha com a seguinte legenda: “ Arco do lado da Epístola”, op. 

Cit. P. 47. 

 

Interessante vista do interior da Igreja de S. Pedro de Lourosa, sobre a nave lateral sul.  

De notar, o nível do piso que encobre as bases das colunas.  

A nave central prolongava-se para a entrada a oeste com uma tribuna ou coro elevado cujo pavi-

mento estava suportado por colunas sobre pias de água benta. José Pessanha, escreve: “ No fundo 

da nave, ergue-se o coro (século XVIII), cuja parte anterior se esteia em duas colunas, que emer-

gem de taças circulares, destinadas à água benta e assentes, por sua vez, em pedestais de quatro 

faces.” (op. Cit. P. 51). 
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Capitel CNB037 

                                                    Capitel toscano CNB037  

 IV.2.7.7. Os capitéis da Igreja de S. Pedro de Lourosa: capitel toscano CNB037 
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 IV.2.7.7. Os capitéis da Igreja de S. Pedro de Lourosa 

 

Figura  52 : Exemplo de outro tipo de capitel toscano da Igreja de S. Pedro de Lourosa 

Figura 53 : Arco (volta perfeita) de descarga  sobre lintel no braço sul do transepto.  
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IV. 2.7.6. A arquitectura da Igreja de S. Pedro de Lourosa 

Figura 54 : Desenho sobre fotografia de um dos arcos da Igreja de S. Pedro de Lourosa. Saimel 

longo e único, a partir do qual se colocam as aduelas para os dois arcos. 

Figura 55 : Desenho sobre fotografia: procura das linhas rectas e das curvas dos arcos. C. centro 

do arco delimitando um semi-círculo ou arco de volta perfeita. Linha intermitente: marca na conti-

nuação da linha da circunferência o ponto de assentamento do saimel nos capitéis. 
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Figura 56: Desenho das linhas 

do arco resultantes da fotografia.  

Figura 57 : Desenho 

intermédio do arco. 

Figura 58 : Arco ultra-

passado de S. Pedro de 

Lourosa. 

Ultrapassa em 1, 5 cm o 

raio com 6,5 cm; equivale 

a um valor entre 1/4 e 1/5 

em que  ultrapassa o raio 

em que a circunferência 

de inscreve. 
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Conjunto de figuras 59 

A 

B C 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 105     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Os  capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

(séculos III/IV-VIII) 

 

 

IV.3. Grupo Episcopal Olisiponense 

(OLS) 
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Braga  

 

IV. 3. Grupo Olisiponense 

(OLS) 

Olisipo 

 

A partir de Justino Maciel, A época 

clássica e a Antiguidade Tardia, Histó-

ria da Arte Portuguesa, vol. I, dir. 

Paulo Pereira, p.140 

Figura  60 :Localização dos vestígios 

estudados no Grupo Episcopal Olisipo-

nense:  

   

          Sede: Olisipo; 

 

          1. Odrinhas; 

          2. Olisipo; 

         3 e 4. Aldeia do Penedo (Torres 

Vedras) e Cadaval. 

2  

1 

Figura  61 : Mapa ilustrando os achados 

de túmulos, bases, pedras ornamentadas, 

cabeceiras e colunas. Segundo Joaquim 

Fontes, Museu Arqueológico de S. Miguel 

de Odrinhas, C.M.Sintra, 1955, p. 23. 

3 e 4 
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Figura  62 : Vista sobre o conjunto de S. Miguel de Odrinhas:  

                  

                                 A. A Capela de S, Miguel; 

 

                                 B. Zona ocupada por uilla romana com mosaico e coberta por sepulturas e 

respectivas cabeceiras medievais; 

 

                                 C. A estrutura absidiada de Odrinhas, a Norte da Igreja; 

 

                                 D. Actual  Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas (MASMO). 

                                  

A 

B 

C D 

Figura 63:     A 

abside de S. 

Miguel de 

Odrinhas 
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Figura 64 : Pedra calcária entre o fim do muro do 

lado direito da abside e o absidíolo, para colocação 

de duas colunas, pilares ou arcos que marcariam a 

entrada 

Justino Maciel, Carlos Baracho, O monumento absi-

dal de Odrinhas, 1994, p. 96. 

Paredes em opus uitatum e incertum com os espaços dos agulheiros. Vista do monumento 

absidal pelo lado noroeste. 
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Figura  65 :Vista do lado esquerdo (Poente) da entrada da abside e local do absidíolo. 

Figura 66: Vista da nave rectangular em frente à abside. 
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Figura 67: ao lado esquerdo: Duas plantas do 

monumento absidal de Odrinhas, apresentadas 

por D. Fernando de Almeida. 

 

Verifica-se a diferença nos plantas em arco do 

primeiro desenho para o segundo; o primeiro 

arco é ultrapassado e, na segunda hipótese,  

apresenta-se como Arco em Ferradura. 

 

Justino Maciel, Carlos Baracho, O Monumen-

to absidal de Odrinhas, III Reuniò d’Arqueolo-

gia Cristiana Hispànica, Maó (1988), Barcelo-

na (1992), p. 96. 

                    IV. 3.1.2. O monumento absidal de Odrinhas 

Figura 68 abaixo: Planta ilustrado o arco da 

abside  e a torsão que este monumento realiza 

em relação ao espaço rectangular. 

Segundo Justino Maciel e Carlos Baracho, op. 

Cit. P. 101. 

Medidas: circunferência base da planta da 

abside= 5,28 metros de diâmetro; Em altura, 

insere-se uma circunferência igual de 5,28 

metros, possível de medir porque o arranque 

da abóbada faz-se a 2,64 metros de altura 

(valor do raio).  
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                 Face 1 do capitel. Face mais completa com as quatro zonas do capitel completas.  (de 

baixo para cima: Zona 1, inferior com as folhas de acanto; Zona 2, intermédia com linguetas que, 

no topo estão levemente salientes criando um original  efeito de luz e sombra; astrágalo simples 

com dois discos intervalados por espaço liso; Zona 3, cimácio jónico com três óvalos e dois dar-

dos; os óvalos laterais estão cobertos por três lóbulos de semi-palmetas; Zona 4, ábaco recuado em 

relação ao cimácio, com duas molduras lisas; local do motivo axial evidente mas com pouco iden-

tificativo do motivo. 

Vista de ângulo da Face 1 

para Face 2. 

OLS001 
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                       Face 2 mais esboroada ao nível dos óvalos. 

           Face 3 com as zonas três e quatro menos visíveis; nota-se alguns vestígios de óvalos. 
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 Face 4 

 Leito de assentamento 

 Leito de espera (orifício e 

canal levemente escavado 

C ). 

C 
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Figura 69: 

 

 

Estudo para uma proposta de reconstituição do  Capitel OLS001 
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Desenho de José Cândido, Professor Pintor. 



 

                     Figura 70 : Peça de escultura arquitectónica de Faião 
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 Peça de Faião 

Figura 70 A 

Figura 70 B 

Figura 70 C 
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Figura  72:  Lintéis de Cabrela (o primeiro) e de 

Faião (os restantes), segundo Pedro Cardim Ribei-

ro. 

Manuel Luís Real, Inovação e Resistên-

cia...Lisboa, 1992, Barcelona, 1994, figura 22, p. 

29.  

Figura 71: Detalhe do lintel( ou friso)de Faião 

com cruzes intercaladas com Árvores da Vida.  

Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na 

Antiguidade Tardia, volume II(Parte I), pp. 

284-285. 

Figura 73 : Detalhe do extremo esquerdo da face 

maior da peça de Faião. Pedúnculo longo partindo 

da base da peça. Formato triangular do limbo. 

Folha de palma com folíolos longitudinais poço 

separados entre si. Ponta superior da folha e das 

restantes com hastes pendentes para ambos os 

lados (com bagos?). Aproximação à representação 

da Árvore da Vida do lintel de Faião.  
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IV.3.1.4.4. Continuidade de 

contexto ornamental do Ager 

Olisiponense: Plinto de Capitel de 

Ara, século I/II d. C.- Museu Santa 

Casa da Misericórdia da Ericeira  

Figura 74 : Peça do Museu da Santa 

Casa da Misericórdia da Ericeira. Mármo-

re. Vista Frontal. Comprimento = 57 cm;  

Altura total =21 cm; altura do motivo 

ornamental= 17 cm. 

A peça encontra-se invertida. Ver a foto-

grafia da Figura 77  . 

  

Figura 75 : Vista lateral da peça. Compri-

mento 53/54 cm.  

Figura 76 : Vista lateral da peça 

Figura 78 : Vista da parte de cima da peça que 

corresponde à parte inferior da peça, uma vez que 

está invertida. Formato levemente rectangular. 

Esta parte foi escavada com 8-10 de profundidade   

para reutilização.  

Figura 77  :  Peça na sua posição correcta: 

motivo ornamental de acantos com ligação 

ondulante; sobre estes, motivo funiforme. 
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Face 1  Face 2  

Face 3  
Face 4  

 IV. 3.1.3. Os capitéis de Olisipo — folhas lisas, coríntio — OLS002 
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Leito de espera 

Orifício para encaixe no leito de 

assentamento 

Orla do cálato: astrágalo com 

discos duplos e pérolas 

Pormenor do cálato  

 IV. 3.1.3. Os capitéis de Olisipo - OLS002 
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Face 2   

Face 3  Face 4  

Face nº 1  

Capitel OLS003 

 IV. 3.1.3. Os capitéis de Olisipo— Folhas nervuradas , corintizante derivação motivo liri-

forme -  OLS003 
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Aresta da face 3 para 4 
Pormenor da roseta direita da 

face 4  

Aresta da face 1 para a face 2  

Leito de espera  
Leito de assentamento  

Desenho das folhas acantizantes do ângulo direito 

da face 4 do capitel nº 55. A folha inferior não 

tem nervura central como é o caso da folha angu-

lar . 

 

Capitel OLS003 
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              IV. 3.3. As peças da zona noroeste do grupo episcopal olisiponense: 

Cadaval e Aldeia do Penedo (Torres Vedras) 

N 

Figuras 79 : À esquerda, pormenor da localização do Cadaval; à direita, esboço dos elementos 

marcantes da paisagem à volta da Vila do Cadaval (a partir dos mapas da exposição do Museu 

Municipal do Cadaval); 

 

                 Serra de Montejunto (A)  e Todo o Mundo(B) 

 

                 Rios: Real (R), Bogota (B) e Arnóia (A)  

Pero Moniz 

Cadaval 

Alguber 

A 

B 

R 

B A 

Cadaval 

 Aldeia do Penedo (Torres Vedras) 

Figura 80:   À esquerda, as vias fluviais marcantes do território de Torres Vedras. Segundo Vasco 

Gil Mantas, o acesso a Olisipo era possível através da foz do Sizandro, por mar; por estrada ou 

pelo rio Tejo, acessível por via terrestre e pelo rio de Alenquer. Vasco Gil Mantas, “ A população 

da região de Torres Vedras no época romana”, Turres Veteras IV, Actas da Pré-história e História 

Antiga, Câmara Municipal de Torres Vedras, p.136 e 141; 
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IV. 3.3.1. O Capitel do Cadaval 

 

Local do achado: aproveitado como material de enchimento nas paredes da Igreja Matriz em 2002 

Figura 81 : Mapa da Vila do Cadaval com a representação da Igreja Matriz (rectângulo). É um 

mapa desenhado e colorido em papel com a representação da Vila, vista de Sul para Norte, manda-

do fazer pelo Duque D. Miguel Caetano Álvares Pereira entre 1771 a 1806.  
João Ludgero Gonçalves, Mapa da Vila do Cadaval, Câmara Municipal do Cadaval, 2002,p. 9. 

Adro 

Figura 83 : Pormenor da Igreja Matriz do Cadaval; segunda a legenda é a “freguesia arruinada”. 

João Ludgero Gonçalves, Mapa da Vila do Cadaval, Câmara Municipal do Cadaval, 2002,p. 12. 

Figura 82 : Fotografia dos finais do século XIX 

em que se verifica a alteração total da Igreja que 

existia no século XVIII. 
Dóris Joana Santos, Património Artístico– religioso do 

Concelho do Cadaval, Câmara Municipal do Cadaval, 

2005, p. 49 
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Fsce 1 

IV. 3.3.1. O Capitel do Cadaval 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio– OLS004 

Face 2 
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Face 3 

Face 4 

Ângulo Face  4 para Face 1; de notar as volutas angulares 
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4.3.3.2. O capitel da Aldeia do Penedo( Torres Vedras) 

 

Capitel folhas nervuradas, coríntio– OLS005 

: Face 1 

Face 2 
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Face 3 

Face 4 
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Ângulo da Face 4 para a Face 1: pormenor das volutas angulares e espirais; uma nervura central 

parte do ábaco até ao topo da folha 

 

 

 

 

 

Dois leitos de espera 

OLS005 

OLS004 
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IV.3.3.3. A pequena imposta de formato troncopiramidal do Museu Municipal Leonel Trin-

dade (Torres Vedras) 

Nº de inventário = 1917 

Figura 85: Leito de espera : 31,7 vezes 

25,5cm 

Figura 84: Leito de assentamento com as medi-

das de 10 vezes 10 cm destinado assentar sobre 

capitel troncoprismático. 

Motivo das faces mais estreitas: 

trifólio sobre arquinho (raio de 5 

cm) cujos folíolos marcam o cen-

tro e as diagonais das faces. 

Folíolo central com sépala no inte-

rior. 

Figura 86: Espessura da peça = 6 cm;  

Faces longas da peça com três molduras sobrepostas: do exterior para o interior: listel saliente (1)

seguido de moldura convexa(2. óvulo) e novamente outro listel saliente(3). 

Esta pequena imposta integra-

se na terceira tipologia destas peças 

definida por Licínia Wrench, 

(Escultura Arquitectónica na Antigui-

dade Tardia, vol I, p. 85,):  Impostas 

de formato troncopiramidal e dentro 

destas as pequenas impostas (com 

medidas entre os 30,5cm por 15,5cm e 

9cm de espessura) que são uma 

“miniatura”.  

Molduras 

1 

2 

3 
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Capítulo IV 

 

Os  capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

(séculos III/IV-VIII) 

 

 

IV.4. Grupo Episcopal Egitaniense 

(EGT) 
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Braga  

 

 

IV. 4, Grupo Episcopal Egitaniense 

(EGT) 

Egitânia 

 

Figura    : A partir de Justino Maciel, A 

época clássica e a Antiguidade Tardia, 

História da Arte Portuguesa, vol. I, dir. 

Paulo Pereira, p.140 

Figura 87 :Localização dos vestígios estuda-

dos no Grupo Episcopal Egitaniense:  

   

 

 

    Egitânia 

 

  Capinha 

 

 

Capinha 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 133    



 

Figura 88 :Vista para o interior da designada Sé Catedral da Egitânia a partir da porta lateral sul, 

aberta ao público 

Figura 89:Capitel EGT012: 

Exemplo de um dos capitéis 

toscanos in situ na Sé Cate-

dral da Egitânia. 

Figura 90 :Uma das bases in situ na Cate-

dral. Com um plinto, dois toros intervalos 

de Escócia, é uma base ática como muitas 

que se encontram no exterior do edifício. 

4.1. Dos capitéis ao sítio               4.2.1. Os capitéis da ciuitas igaeditanorum  
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Figura 91 :  Duas imagens da nave lateral esquerda, do lado de quem entra, ou seja, do lado 

Noroeste. Duas pilastras com colunas adossadas. De notar que os capitéis das colunas que aí se 

encontram são coríntios, totalmente lisos, com as pontas salientes, as volutas em vértice ou os 

ângulos do ábaco. O capitel é uma unidade ábaco-cálato. Destinar-se-ia a ser coberto com estuque, 

de folhas desenhadas e pintadas. Estes capitéis, de ábaco muito ligeiro, são necessariamente sobre-

postos de moldura– imposta de recorte e linhas romanas e, encostados às pilastras, conseguem 

suportar o arco maior. Capitéis semelhantes aos coríntios lisos do teatro de Olisipo. 

EGT013 
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Figura 92 :Arco triunfal a sudeste. Duas impostas de mármo-

re sobre os capitéis. São capitéis toscanos, como os restantes 

das naves, mas o seu ábaco (plinto) quadrangular liso foi 

substituído pelas impostas ornamentadas: .”Sequência hori-

zontal de palmetas de três folhas, em leque pouco aberto, 

assentando sobre arquinhos muito pouco pronunciados…” 

Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade 

Tardia, vol. II(Parte I), p. 237. 

  

Lado direito de dentro 

para fora 

Lado esquerdo de dentro para a nave principal 

Figura 93 : Interior da cape-

la de planta quadrangular ou 

capela-mor como se costuma 

designar (ou Capela de S. 

Bartolomeu)voltada a sudes-

te e coberta com abóbada de 

berço. Um friso de molduras 

lisas classicizante corre na 

extensão da parede.  
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Figura  95 Vista do interior na direcção da porte da entrada. Três arcos ultrapassados e dois fustes 

de tambores. Pilar direito com coluna adossada, ambos sobrepostos de impostas. Dos arcos sobre 

colunas, parte um saimel seguidos de aduelas. As pedras apresentam a marca de forfex indicando 

manufactura romana. A e B– Arcos ultrapassados. 

A 
B 

Figura 94 : Vista em direcção à porta norte; fachada com arcaria cega em alvenaria de tijolo. 

Nave lateral a Sudeste com a designada capela-mor ou Capela de S. Bartolomeu e, com a 

cobertura em concha, a capela de Nossa Senhora do Rosário. Do lado direito, a parte meridio-

nal truncada da nave sudeste. 
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Arco A 

Arco B 

Arco A 
Arco B 

Medição de alguns arcos 

Arco A– Raio = 1,25 cm;  

Arco ultrapassado a 1/5 do raio. 

 

Arco B 

 Raio = 2 cm; 

Arco ultrapassado em menos de 

1/4 do raio (4 mm); 

 

Figura 96 
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EGT009 

Figura  97 : Fotografia de D. Fernando de Almeida. Capitel que, segundo o autor, foi levado para 

o Museu Etnológico Leite de Vasconcelos. Vale a pena transcrever a passagem de D. Fernando de 

Almeida:  

“ Uma das grandes ambições do patrono da arqueologia nacional era visitar a velha Egitânia. 

Segundo me contou o Dr. José Ferreira Trindade, de Monsanto, um dia foi possível colocar o Dr. 

Leite de Vasconcelos a presidir exames no Liceu de Castelo Branco. Foi-lhe então mais fácil poder 

deslocar-se a Monsanto, de onde, acompanhado pelo Dr. Trindade, se dirigiu a cavalo para a velha 

cidade, distinta uma légua. A cada passo perguntava o Mestre se aquilo que via, já era Idanha-a-

Velha! Finalmente, apontaram-lhe no fundo do vale o pequeno casario e as ruínas: religiosamente 

puxou a rédea, tirou o chapéu e exclamou cheio de emoção: “Salve, Ciuitas Igaeditanorum”  

Ali foi encontrar o Morgado, Sr. João dos Reis Marrocos (…) de quem viria a ser amigo e que tan-

to o haveria de ajudar na transferências de dezenas de peças da Idanha para o Museu Etnológi-

co”(p. 115); 

 

D. Fernando de Almeida, Egitânia, História e Arqueologia, publicações da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, Lisboa, 1956, figura 75, p. 115. Leite de Vasconcelos visitou a Egitânia 

em 1916, Ana Marques de Sá, Ciuitas Igaeditanorum, os Deuses e os Homens, 2007, p. 29).  

 

 

F. de Pina Lopes, cinco anos antes, narrara a história do seguinte modo: “ …”surgiram dos laurea-

dos professores universitários e distintíssimos beirões, os Doutores José Leite de Vasconcelos e 

Vergílio Correia que se voltaram, o primeiro para a Egitânia e o segundo para Conimbriga. 

Ambos com o mesmo objectivo? Parece que não. 

Enquanto o Dr. Vergílio Correia, auxiliado e sibsidiado pelo Estado, procedia metodicamente às 

necessárias escavações, fazendo a valorização in loco, de tudo aquilo que pacientemente ia desco-

brindo, o Doutor José Leite de Vasconcelos, se é certo ter-se descoberto ap aproximar-se de Ida-

nha-a-Velha e, numa saudação cheia de ternura pela velha e gloriosa cidade, ter gritado: “ Salv´´e 

Egitânia”, verdade é também, que pouco tempo depois de lá saiam, num só dia, em quarenta e qua-

tro carros de bois para a estação de caminho de ferro com destino ao Museu Etnológico Portugês, 

dezenas de aras e inscrições, preciosidades que, da Beira-Baixa deviam ser legítima pertença” 

 

F. de Pina Lopes, A Egitânia através dos tempos, Lisboa, 1951, pp. 6-7. 

 

Com efeito, no actual Museu Nacional de Arqueologia, existem três capitéis da mesma tipologia 

desconhecendo-se a proveniência. Deste modo, assim se sabe que, pelo menos um é de Idanha-a-

Velha.  Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, Lisboa, 1977, p. 117.  
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EGT008 

Fotografia do capitel quando se encontrava no Turismo de Idanha-a-Velha em 2004 

 Fotografia aproximada ao capitel 

O mesmo capitel apresentado por D. Fer-

nando de Almeida que refere que se 

encontra no Museu Lapidar Igeditano.  

D. Fernando de Almeida, Egitânia, His-

tória e Arqueologia, publicações da 

Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, Lisboa, 1956, figura 76, p. 109. 
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EGT008 

Figura : Face 1 

Figura:  Face 2; muito danifi-

cada na parte superior. 

Figura: Face 3; florão em roseta 

muito nítida. 

Figura: Face 4; folhas inferiores mais nítidas no recorte e no ponto em que se 

reviram para o exterior. 
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EGt008 

 Pormenor da par-

te angular da face 

1. folha ou voluta 

que sustenta o 

ábaco; não chega 

a  formar um 

vazio como nas 

peças de S. Pedro 

da Capinha. 

 Pormenor da Face 3, motivo 

axial, florão com roseta saliente 

e grande botão interno. 

Leito de assentamento/ábaco 

coríntio. 
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EGT010 

Face 1 

Face 2 
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Face 3 

Face 4 
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Ângulo Face 2-Face 3 

Pormenor da Face 3 : As folhas inferiores dispostas em ângulo; folíolos bem demarcados 

com zona interlobular marcada a trépano e nervuras verticais. A base da folha axial ergue-

se de um “pano de fundo” de folíolos.  
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EGT011 

Face 1 

Face 2 
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Face 3 

 

Face 4 
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Leito de espera do capitel, face 4 

 

Placa em leve relevo para fixação; 

superfície de descarga ao longo dos 

bordos rebaixados. 

Leito de espera com a 

placa de fixação; 

 Ábaco coríntio. 

Leito de assentamento do 

capitel com orifício de ele-

vação.. 
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EGT001 

Face 1  

Face 2 
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Face 3  

Face 4  
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Leito de espera 

Aresta direita face 

4 

Aresta esquerda   

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 151     



EGT002 

Face 1 

Aresta  Face 1 para 2 

Face 2 

Face 3 

Face 4 e uma 5 face 

4 

5 

Figura    : Capitel provavelmente integrável 

numa época posterior à Antiguidade Tardia. Nas 

suas folhas se nota-se, no entanto,  uma seme-

lhança com um capitel do grupo episcopal 

pacense.  A ornamentação em losangos adjacen-

tes que se nota na figura ao lado, Face 4 e Face 

5, lembra um outro exemplo pacense e olisipo-

nense, aos quais nos voltaremos a referir. 
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Face 1 

EGT003 

 

Face 2 

Face 3 Face 4 
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EGT004 

Face 1 

Face 2 

Face 3 Face 4 
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Ângulo Face 4 para Face 1, do capitel EGT004 notando-se a 

reutilização de outro capitel 

Proximidade em termos ornamentais  entre os capitéis EGT004 e EGT003 

EGT004 EGT003 
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Projecto de reconstituição da peça reaproveitada para fazer o capitel EGT004 
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  EGT007 

A coluna integrada com base, fuste e capitel. Formato troncoprismático do capitel e fuste. A 

base é um plinto rectangular. Separação entre os três elementos estruturais através de duas 

molduras boleadas de secção rectangular com pequena escócia interior. 

 

Face 1 

 

Face 2 
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Face 3 
Face 4 

 

 

Desenho dos motivos do 

capitel 

 

EGT007 

 

Face 1 
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EGT005 

Face 1 

Face 2 

Face 3 Face 4 
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As duas reentrâncias em lados opos-

tos da peça EGT005 

EGT005 

A visão angular das duas volutas que se encon-

tram na aresta do capitel. Fazem lembrar as 

volutas do capitel PCS002 in situ em Santo 

Amaro de Beja, bemo de Sines PCS 

(completar) 

EGT006 

Face 1 
Ângulo Face 1 para Face 2 
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Face 3 

Face 4 

 

 

 

 

 

          EGT006 
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4.2. Reflectir sobre a Egitania 

 

Localização e planta de Idanha-a-Velha numa “península” do rio Ponsul 

Rio Ponsul 
Norte 

Ponte de origem romana; 

Ligação Emérita-Bracara 

Sul 

 

Figura 98  : 

 

Planta da Egitania. 

 

Da entrada Norte segue a 

linha da muralha circuns-

crevendo a Egitania. 

 

Círculo laranja = A desig-

nada Sé Catedral; 

 

Círculo azul = podium 

romano 

Placard localizado à entrada de 

Idanha-a-Velha. 

Necrópole romana 

Entrada norte 

da Muralha 
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Os limites do grupo episcopal egitaniense 

Figura 99: Mapa segundo D. Fernando de 

Almeida. Fronteira a oeste no rio Nabão; A fronteira a nordeste em Sala, levanta dificuldades de 

localização cronológica (ver D. Fernando de Almeida, op. Cit. p. 53-55). Sena, deve ser Seia. A 

fronteira a sul levanta igualmente problemas. Mas poderá ser Moraleja, perto de Penha Garcia, em 

actual território espanhol, diz D. Fernando de Almeida citando Pina Lopes (ver mapa abaixo). 

 

D. Fernando de Almeida, Egitânia, História e Arqueologia, pub. Faculdade de Letras da Universi-

dade de Lisboa, 1956, pp. 49-57. 

Norte 

Paróquias: Monecipio  = Monsanto (?), op. Cit. p. 56; 

Francos = nome do povo instalado junto a Castelo Bran-

co e perto do local da Vila Franca de Cardosa. Op. Cit. 

p. 57. ( a a própria Egitania). 

Figura 100: Mapa segundo F. de 

Pina Lopes, A Egitânia através dos 

tempos, Lisboa, 1951, Estampa I. 

Segundo este autor, pertenciam à 

dioecesis da Egitânia territórios a sul 

do Tejo como Alegrete, Alpalhão, 

Arez, Castelo de Vide (Ammaia), 

Chancelaria, Lagomel, Mergem, 

Marvão, Montalvão, Niza, Ponte de 

Sor, Portalegre, Povôa e Meadas e 

Vila Flor (p. 31). 

 

De notar que o bispado da Egitânia se 

demarcou do de Conimbriga entre o I 

e o II Concílios de Braga, bem como 

o de Lamego, do de Viseo, ou seja, 

entre 561 e 572.  

Ana Maria C. M. Jorge, L’Episcopat 

de la Lusitanie pendant l’Antiquité 

tardive (IIIe-VIIe siècles), 

IPA,Lisboa, 2002, p. 124. (J. Maciel, 

não indica o de Viseo em 561, 

Ant..Tardia e Paleo, p. 78.  
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 Planta da designada Catedral de 

Idanha-a-Velha: os capitéis in 

situ da Cuitas Igaeditanorum 
(base para uma reflexão) 

Figura 101: 

Adaptação do desenho apresentado 

por D. Fernando de Almeida, Arte 

Visigótica em Portugal, 1961, p. 

165, fig. 58. 

 

 

Seis colunas isentas com  

um capitel toscano (T) e cin-

co jónicos lisos de influência 

toscana (J.L.T.); 

Um capitel toscano em colu-

na adossada. 

J.L.T

J.L.T

T. 

J L.T. 

J. 

L.T. 

J. L. T. 

 

 

Alçado  

noroeste 

Alçado nordeste 

 

 

 

 

 

Alçado  

sudeste 

 

Alçado sudoeste 

Duas colunas adossadas com 

capitéis coríntios desprovidos 

de ornamentação ( C ); 

C 

C 

T 

Duas colunas adossadas  com 

capitéis toscanos com o plin-

to substituído por imposta 

com ornamentação de palme-

tas. 

N 

S 

O 

E 

Figura 102:  Dois eixos ortogonais conferindo uma espacialidade dupla, quase centrada  ao 

interior da Catedral 
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 As marcas na paisagem vista de sudoeste 

Figura 103 

Figura 104 
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Capítulo IV 

 

Os  capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

(séculos III/IV-VIII) 

 

 

IV. 5. Grupo Episcopal Lamecense 

(LMC) 
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Braga  

 

 

IV. 5. Grupo Episcopal Lamecense 

(CNB) 

Lamecum 

 

 A partir de Justino Maciel, A época clás-

sica e a Antiguidade Tardia, História da 

Arte Portuguesa, vol. I, dir. Paulo Pereira, 

p.140 

Figura 105 :Localização dos vestígios estuda-

dos no Grupo Episcopal Lamecense:  

   

          Sede: Lamecum; 

 

          1. S. Pedro de Balsemão. 

 

Lamecum 
1 
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Figura 106 :  Vista da fachada principal do Solar seiscentista no qual está integrada a Igreja de S. 

Pedro de Balsemão. A porta verde está voltada a norte e passou a ser, desde as obras de 1643, a 

entrada principal. O círculo marca a parte que corresponde à Igreja. 

Figura  107:  Vista exterior da abside da Igreja de S. Pedro de Balsemão de planta rectangular. 

                     IV.5.1. A Igreja de S. Pedro de Balsemão e o espaço envolvente 
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IV.5.4. Os capitéis in situ de S. Pedro de Balsemão – Capitéis folhas nervura-

das, coríntios LMC001 e LMC002; 

        - Capitéis folhas nervuradas, coríntios de volutas em V- LMC003, 

LMC004, LMC005 e LMC006. 

 

 

 

Figura  108 :  Adaptada da  planta de S. Pedro de Balsemão segundo D. Fernando de Almeida, 

Arte visigótica em Portugal, 1962, p. 123; 

LMC005 LMC006 

LMC004 

LMC003 
LMC001 

LMC002 
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Figura 109:  Vista para a nave central. Em primeiro plano, as colunas com os capitéis 

LMC001 e LMC002. Esta nave lateral, com vista para a central é a nave norte, à qual D. Fer-

nando de Almeida designa Evangelho. 

 

Fotografia retirada de www.skyscrapercity.com  

 

Capitel 

LMC001 

Capitel 

LMC002 

IV. 5.4. Os capitéis in situ da Igreja de S. Pedro de Balsemão 
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Os capitéis in situ da Igreja de S. Pedro de Balsemão 

Figura 110: Vista da abside para a nave central e uma das naves laterais com as colunas dos capi-

téis LMC004 e LMC003. A nave visível é a nave sul que D. Fernando de Almeida chama Epístola. 

 

Fotografia retirada de www.skyscrapercity.com  

Capitel  

LMC004 

   

  Capitel  

  LMC003 

Aras 

romanas 
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 IV. 5.3. Uma Igreja envolta num Solar: os arcos longitudinais da nave sul 

Figura 111: Colunata sul ou nave da Epístola, segundo D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica 

em Portugal , 1962, p. 127. 

 

“ Nos arcos das extremidades nota-se que alguns semi-arcos não são iguais e deixam adivinhar a 

sua primitiva forma em ferradura.” (p. 126). 
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Figura 113 : O arco triunfal da entra-

da da abside. Os capitéis LMC005 e 

LMC006. 

Capitel  

LMC005 

Capitel  

LMC006 

Figura 112 :  Fotografia do lado esquer-

do: o arco triunfal como se encontra 

actualmente (fotografia de 2005) na Igre-

ja de S. Pedro de Balsemão: arco ultra-

passado.  

Imagem de uma fotografia do lado direi-

to que foi publicada por D. Fernando de 

Almeida na Arte Visigótica em Portugal, 

1962, p. 129. Os primeiros autores que 

se referem a S. Pedro de Balsemão como 

Aarão de Lacerda, D. José Pessanha e D. 

Fernando de Almeida referem o arco 

peraltado da entrada da abside mas 

esclarecem que ele não seria peraltado 

mas ultrapassado, conclusão que resulta 

da curvatura da primeira aduela sobre as 

impostas de rolo.   

Sobre o arco, um outro que serviria de 

descarga. Segundo D. Fernando de 

Almeida teria sido colocado durante um 

dos períodos de reconstrução que mudou 

Aduelas 

acrescenta-

das 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 173     



LMC001 LMC002 

LMC003 

LMC004 

Seis capitéis in situ  na Igreja de S. Pedro de Balsemão 

Os quatro capitéis das naves 
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 Os dois capitéis da entrada da abside´ 
LMC005 - Lado Norte da abside 

Figura 116 : Vista para o capi-

tel LMC005 do interior da absi-

de. 

Figura 114 : Capitel LMC005 visto da nave central. 

Figura 115 : Aproximação ao capi-

tel LMC005 
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 Aproximação ao Capitel LMC005 visto de frente. . 

 Capitel LMC005 visto de frente. De notar o desajuste da sobreposição da imposta de rolo. A parte 

superior apresenta quebra ao nível da moldura superior. Poderá dever-se às alterações  introduzi-

das no arco triunfal? 

Os dois capitéis da entrada da abside´ 
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O capitel LMC006 visto de frente. 

De notar o pequeno desajuste entre o leito de espera do capitel e a imposta. 

O capitel LMC006 e a imposta. A imposta apresenta a parte superior das moldura danificada tal 

como se regista do lado oposto. 

 

Os dois capitéis da entrada da abside´ 
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O capitel LMC006 visto do interior da abside. 

 O capitel LMC006 visto da nave.  

Aproximação ao capitel LMC006 

visto da nave. 

Os dois capitéis da entrada da abside  
 

LMC006– Lado sul da abside 
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As Bases de 

algumas colu-

nas da Igreja 

de S. Pedro de 

Balsemão 

Figura  117:As bases das colunas dos capitéis LMC003 e 

LMC004 

Base do capitel 

LMC004 

Base do capitel 

LMC003 

Figura 119: A Base do capi-

tel LMC003 é um capitel jóni-

co liso de influência toscana. 

Figura 118 : Coluna do capitel 

LMC002; A base é um capitel toscano. 
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 Capitéis de Orense 

Fachada do Museu 

Fotografias gentilmente cedidas pelo 

Museu Arqueológico de Orense 

Figura 120 A, B e C 

A 

B 

C 
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Capítulo IV 

 

Os  capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

(séculos III/IV-VIII) 

 

 

IV.6. Grupo Episcopal Eborense 

(EBR) 
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Braga  

 

 

IV. 6. Grupo Episcopal Eborense 

(EBR) 

Ebora 

 

 A partir de Justino Maciel, A época clás-

sica e a Antiguidade Tardia, História da 

Arte Portuguesa, vol. I, dir. Paulo Pereira, 

p.140 

 

 

Figura  121:Localização dos vestígios estudados 

no Grupo Episcopal Eborense:  

   

                              1.  Sede: Ebora; 

                              2.  Elvas; 

                              3. Santa Vitória do Ameixial e 

S. Bento de Ana Loura (Estremoz); 

                              4. Villa romana de Pardais

(Vila Viçosa); 

                              5. Proveniência desconhecida; 

                              6. Salacia; 

                              7. Tróia; 

                              8. Caetobriga 

 

           

2. Elvas 

4. Villa romana de 

Pardais 

6. Salacia 

3. S. Vit. Ameixial e S. Bento de Ana 

Loura 

7. Tróia 

8. Caetobriga 

1. 

5. Proveniência desconhecida (2) 
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IV. 6.1. Os capitéis de Ebora Liberalitas Iulia 

 

 

Figura 122: Vista aérea da cidade de Évora com a indicação da área do forum englobando 

o templo romano e o edifício onde se situa actualmente o Museu de Évora.             

Foi neste local, antigo Palácio dos Bispos, que, durante as últimas obras efectuadas para 

remodelação do Museu, se encontrou o fragmento de Transenna e o Pé de Altar que se encontram 

no Museu de Évora e são tratados neste trabalho. 

Fotografia em Panagiotis Sarantopoulos, Los Caminos de Ebora Liberalitas Iulia, Image-

nes y Mensajes– Escultura romana del Museu de Évora, 2005, p. 25. 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 183     



 

  Figura 123 : Pequena imposta 

em mármore do Museu de Évo-

ra 

Nº de inventário: ME 18312  

Formato: troncopiramidal; 

Medidas: Altura: 11 cm; 

Leito de espera: rectangular: 29 cm por 

10,5 cm; Faixa lisa de 2,4 cm de altura. 

Leito de assentamento com formato rec-

tangular para pousar em capitel troncoprismático. 

(ver peça do Museu Regional de Beja). Theodor 

Hauschil considerou-o ovalado e mediu o diâme-

tro, de cerca de 9 cm. Medimos 9cm por 8 cm. 

Bibliografia: Theodor Hauschild, Évora. 

Um cimácio da época visigótica encontrado junto 

ao templo romano, Miscellanea em homenagem 

ao Professor Bairrão Oleiro, 1996, pp. 271-

274:Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica 

na Antiguidade Tardia, vol. I, pp. 160-

163;Tratamento desta peça, vol. II, parte 2, p. 315; 

Datação proposta: séc. VII. 

 

 

                  6.1.2.2. Os vestígios de Ebora na Antiguidade Tardia: Imposta 
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                   6.1.2.2. Os vestígios de Ebora na Antiguidade Tardia: Fragmento de pla-

ca de transenna  

C1 

C2 

Figura 124: Fragmento de placa de Transenna– Museu de Évora, nº de inventário ME 4120, 

mármore 

           Medidas: Altura máxima = 90 cm;                               Largura = 38/40 cm; 

           Conservação: Parte do campo muito esbatido; a peça apresenta colagem na diagonal;               

Bibliografia: Peça inédita                                     

            

           Tipologia : Esta trasenna pode incluir-se no Tipo I (1). A parte não trabalhada seria para 

fixação ao solo; possui um malhete numa  das suas partes laterais para encaixe. 

 

Ornamentação: A cercadura  ( C1 ) apresenta sinusóides cruzadas (ou trança de duas pontas), 

com as ilhós preenchidas por pequenas rosetas, embora se apresentem muito esbatidas. São seme-

lhantes a outras de Beja.(2);  

 O campo (C2) apresenta círculos secantes determinando quadrados côncavos e fazendo 

aparecer quadrifólios, decorados com botão central.. A parte junto à cercadura está mais visível. O 

restante campo apresenta-se muito esbatido. Os espaços junto à moldura, de formato triangular, 

são preenchidos por uma sépala em ponta de lança.(3); 

Bibliografia consultada: Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, Disserta-

ção de Doutoramento apresentada à FCSH, UNL, 2008. 

(1) Este tipo (transennae que apresentam uma zona não trabalhada para fixação ao solo) foi definido por 
Licínia Wrench, op. cit., Vol. I p. 109-110; A autora, a partir das peças estudadas com a funcionalidade de transen-
nae, definiu três tipologias. O Tipo corresponde a placas com linguetas ou com malhetes e que se destinam a encaixe 
em outras peças e fixação ao solo;  os Tipos II e III são definidos por, respectivamente, não funcionarem autonoma-
mente, não apresentarem talhes de encaixe e serem adossadas a um paramento e por apresentarem as faces mais largas 
decoradas destinadas a um espaço de visibilidade bilateral. 

(2) Vol. II(parte 2)(Friso ou Imposta, p. 441, 443, p.489, entre outros exemplos de Beja); 

(3)Vol. II (parte 2) (Placa/Transenna, p. 516, 518, entre outros exemplos de Beja). 
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A 

 

B 

 

Pormenor B 

                   6.1.2.2. Os vestígios de Ebora na Antiguidade Tardia: Fragmento de pla-

ca de transenna  

 

Figura 125 : A = Parte não trabalhada para fixação no 

solo; espessura de 14 cm. Parte superior mais estreita = 9 

cm; 

B = malhete com zona côncava para entalhe e ligação a 

outra peça (Tipo I) 

C 

D 

E 

C = Ornamentação 

constituída por cercadu-

ra e campo. 

 

D = espessua da base de 

fixação = 16 cm; 

 

E = espessura no topo = 

7 cm. 
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6.1.2.2. Os vestígios de Ebora na Antiguidade Tardia:  Pé de altar  

Figura 126 : Pé de Altar (ou suporte de mensae) - Museu de Évora, nº de inventário ME18317  

 

Medidas:  Altura máxima: 1, 04 metros; 

                  Largura da face maior: 24 cm; 

                  Largura de uma  Face menor (Fm1): 20 cm; Largura da outra Face menor (Fm2): ver 

página seguinte. 

 

Tipologia: Este exemplar de Pé de Altar insere-se no Tipo I definido por Licínia Wrench porque é 

um suporte que se apresenta como pilarete monolítico dotado dos elementos constitutivos funda-

mentais de base, fuste e capitel, ostentando uma cruz pátea que ocupa a quase totalidade do fuste, 

numa ou mais das suas faces, neste caso nas suas quatro faces (uma das faces não se pode compro-

var pois está voltada para a parede embora seja certo que possui a cruz tal como a face maior (1). 

São paralelos para esta peça, dois exemplares proveniente de perto de Évora, um deles de  S.Brás 

dos Matos, Juromenha, Alandroal e outro que se encontra encastoado numa das paredes da Torre 

do Castelo; um outro no mesmo grupo episcopal, da Capela de S. João de Arranas ou Azinhais, 

Torrão, Alcácer do Sal.(2). 

Fm1 

Altura Capi-

tel: 26 cm. 

Loculus 
Capitel com 

dois registos 

de folhas 

geometriza-

das 
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                                                                                                      Conservação: O Pé de Altar 

encontra-se completo embora fragmentado na face maior do capitel deixando ver a cavidade do 

loculus (reentrância na superfície do topo do capitel para encaixe da mensa litúrgica ou como 

depositário de relíquias)(3). A pedra apresenta uma tonalidade irregular. A Face menor 2 (Fm2) 

apresenta dois orifícios que se devem ter destinado a reutilização do Pé de Altar, fixando-lhe uma 

outra peça. 

Bibliografia: Inédito 

Ornamentação: Fuste: Apresenta cruz pátea nas quatro faces com os braços maiores na vertical e 

os menores ocupando a largura das faces. Os braços vão aumentando em comprimento e em largu-

ra à medida que se aproximam das extremidades do fuste. As pontas dos braços da cruz, de pano 

liso, são côncavos e estão contornados por uma moldura em filete boleado. Os tímpanos situados 

entre as extremidades dos braços maiores da cruz e os limites moldurados do fuste  estão ornamen-

tados com folhas em ponta de lança, em leque, em cuja terminação se formam pequenos triângu-

los. Os braços côncavos mais pequenos não possuem essa ornamentação. No centro da cruz, um 

anel com botão central. 

 

Bibliografia consultada: Lícínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia vol. I 

e Vol. II (parte 2); Queremos novamente agradecer à Professor Doutora Licínia Wrench os conse-

lhos gentilmente sobre esta peça. 

(1) vol. I, p.64-65; 

(2) Vol. I, p. 65; 

(3), vol I, p. 65-66; 

 

Fm2 

 

19 cm 

 

14 cm 

Base:  Altura de 5,5 cm. 

Molduras:  Toro central enqua-

drada por dois astrágalos lisos. 

Ausência de plinto. 

6.1.2.2. Os vestígios de 

Ebora na Antiguidade Tardia:  

Pé de altar  
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6.4.3. O capitel de Caetobriga : Contexto 

Figura 141 : Planta da zona da Baixa de Setúbal correspondendo ao centro de Caetobriga. O cír-

culo a vermelho evidencia a actual Praça da Misericórdia onde o capitel EBR009 foi encontrado 

por Carlos Tavares da Silva. Este local corresponde a um centro religioso e administrativo inserido 

numa área comercial e residencial relevante no desenvolvimento da  Caetobriga romana. 

Figura 

142 : 

Porme-

nor da 

planta 

anterior. 

O núme-

ro 4 cor-

responde 

à Praça 

da Mise-

ricórdia, 

local do 

achado 

do capi-

tel 

EBR009. 

Plantas 

retiradas 

de: 

Joaquina 

Soares, 
“Arqueolo

gia Urbana 

em Setú-

bal: proble-

mas e con-

tribuições”,  

Actas do 

Encontro 

sobre 

Arqueolo-

gia da 

Arrábida, 
Trabalhos 

de Arqueo-

logia, 14, 

IPA, Lis-

boa, 2000, 

pp. 109 e 

118. 
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EBR009 

 Face 1 

Face 2 

 Face 3 

Face 4 
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E 

 

B 

 

R 

 

0 

 

0 

 

9 

Vista angular da Face 1 para a 2. De notar a “vegetalização” da voluta a todo o comprimento da 

composição A em folíolos e no ressalto da ponta da aresta B (semelhante elemento na espiral do 

PCS003, compósito de Santo Amaro de Beja); folha revirada e de ponta bilobada com em EBR013 

do Alto Alentejo. 

B 

A 

A espiral é um enrolamento de folha com alguma aproximação à espiral da voluta jónica  coberta 

por semi-palmeta.   

Leito  de 

espera  com 

placa (de 1 

cm de altura) 

de descarga 

no topo do 

ábaco. 
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                                                  A reutilização de peças 

                                         Um testemunho do Museu de Évora 

Figura 127 : Brasão de Armas dos Costas 

e Silveiras. Mármore, século XVI, Con-

vento de S. Domingos, Évora. 

Figura 128 : Vista lateral da 

peça e pequeno elemento de 

escultura arquitectónica rea-

proveitado. 

Medidas 

 

Altura = 11 cm; 

 

Comprimento = 19,5 cm. 

 

Círculo exterior da espiral 

= 4 cm de diâmetro; 

 

Círculo interior da espiral 

= 2 cm de diâmetro. 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 189     



                          Os arredores de Ebora: a actual freguesia de S. Manços e a Igreja 

Paroquial. 

Figuras 129: Vista da abside da Igreja com silha-

res romanos reaproveitados. 

Figura 130 : Aparelho romano reapro-

veitado na abside da actual Igreja paro-

quial atestando a antiguidade do local. 
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Leito de espera/ábaco 

Face 1  

Aresta face 1 para face 2 

Leito de assentamento 

EBR010 

Face 2  
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Face 3  

Face 4 do capitel nº 46 Desenho esquemático da 

face 4   

EBR010 
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Face 2  

Face 3  

Leito de espera e ábaco que apare-

ce recuado sobre o cálato, deixan-

do perceber o seu formato troncó-

nico 

   Face 1 

  

 

 

 

 

 

     E 

     B 

     R 

     0 

     1 

     3 
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Outra vista da Face 4: permite observar as 

reentrâncias côncavas das folhas médias 

sobre as folhas inferiores. 

 Pormenor da folha central inferior da Face 2 

Desenho esquemático da Face 1 

Face 4 
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 EBR001 

Face 1 

Face 2 

 Face 3 
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 Face 4 

 Folha central Face 2  Ornamentação Face 3 

Ornamento folha esquerda Face 1 Pormenor ornamento folha Face 1 
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 EBR002 

 Face 1  

 Face 2 

 Face 3 

 Face 4 
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 EBR002 

Aresta direita Face 1  Pormenor da Face 1 

Pormenor da Face 2 

 Folhas centrais face 4 
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    E 

    B 

    R 

    0 

    1 

    4 

 Face 1 

 

 

 

 Face 2 

  Ábaco elevado e recuado sobre o cálato 
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 Face 3 

Face 4 

 

 

Ábaco/

leito e 

espera 

 Pormenor das folhas inferiores em vista angu-

lar. Nervura da folha angular e detalhe de ele-

mento de ligação entre as folhas (semelhante a 

uma pequena folha também). 

 Vista angular da Face 3 para Face 4 

 Detalhe da ponta da folha leve-

mente bilobada e sobre ela a espi-

ral da voluta. 
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EBR015 

Face 1 (fotografia com flash) 

                     Face 2 

Face 3 voltada para a 

parede 

  Face 4 
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Ângulo da Face 4 para a Face 1 

 Ábaco/leito de espera recuado sobre o cálato 

 Pormenor  das hastes que partem da folha 

média central e se dirigem para os vértices 

do ábaco. Seriam volutas  que estão muito 

esbatidas na sua parte final. 
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Face 1 

Pormenor ornamental da Face 1 

A 

B 

C 

D 

E 

Legenda do capitel coríntio:  A– Folha 

média central. Nota-se a nervura da folha; 

                  B– cálice axial; 

                  C– Caulículo ( e outro no lado 

oposto) com moldura); 

                  D– Hélices afrontadas; 

                  E– Volutas (fragmentadas). 

Parte da Face 3. O capitel regista 

um corte longitudinal que o redu-

ziu quase a metade. 

Face 4; pormenor das folhas lisas. 

     

 6.3.4. O capitel de S. 

Bento de Ana Loura 

(Estremoz):  

 

capitel de folhas nervu-

radas, coríntio –        

EBR012  
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                                 Face 1     

                            Face 2 

Aresta Face 2 para 3 

                              6.3.4. Os capitéis da uilla de Santa Vitória do Ameixial 

(Estremoz):  

                            capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre - EBR011 
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   EBR011—Continuação: 

 

Capitel da Villa de Santa Vitó-

ria do Ameixial 

Ângulo 3 para 4 

 Face 4 

Vista frontal Ábaco/Leito de assentamento 

Vista superior Ábaco/Leito de assen-

tamento 
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       6.3.4. Fragmento de capitel de folhas nervuradas, corintizante- EBR016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                        

            Fragmento de capitel corintizante (quadro em baixo com o número 2) 

As peças de Santa vitória do Ameixial no Museu  Municipal Professor Joaquim 

Vermelho em Estremoz 

 
 Peças de Decoração arquitectónica em mármore recolhidas por Gustavo Marques na década 

de 60 do Século XX (dentro e fora da vitrine) 

  2 

Mosaico recolhido 

por Luís Chaves 

entre 1914 e 1915. 

A. Frag-

mento 

com a 

represen-

tação de 

um capi-

tel 

B. Fragmen-

tos de fustes 

com canelu-

ras verticais 

e  torsas;  

base. 

C– Fragmento indi-

ciando a reutilização 

de um capitel. 

D— Elemento 

decorativo 
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6.3.4.1. As peças de decora-

ção arquitectónica da Villa 

de Santa Vitória do Ameixial 

no Museu de Estremoz 

 

A– Fragmento de placa com baixo-relevo decorativo com 

a representação de um capitel; o cálato do capitel é uma 

palmeta trifoliada, talhada a bisel e semelhante à que 

ornamenta as faces da imposta de Évora; possui um ábaco 

que se sobrepõe ao espaço do cálato deixado livre pela 

palmeta; as pontas do ábaco, sobretudo a direita, revira-se 

em ligeira espiral.  

A 

A 

Figura  131 : B– Fragmentos de decoração arquitectó-

nica parietal com a representação de colunas, das quais 

são visíveis os fustes e as bases. Os fustes são apresen-

tam caneluras, verticais, num caso e torsas, no outro. 

As bases são constituídas por uma linha de duas moldu-

ras  aparentando um perfil rectilíneo sobre o que pode 

ser um plinto de perfil ovalado e rodeado a toda a volta  

por uma moldura de perfil circular, boleada. 

B– Fragmento de placa decorativa parietal com a representação de parte de uma coluna com a 

base e fuste visíveis. O fuste apresenta hastes ondulantes com duas espirais e uma terceira no limi-

te superior do fragmento. A base é diferente das anteriores e é constituída por dois toros de dimen-

sões distintas intervalados por molduras côncavas, escócias. No final, um plinto. Pode ser conside-

rada uma base ática como se encontram em colunelos (Altura = 37 cm; largura máxima = 18 cm e 

espessura = 5 cm). 
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D - Fragmento de friso com a representação de temas vegetalis-

tas. A peça no Museu de Estremoz encontra-se na vertical. As 

duas rosetas (das quais se vê a parte de uma com o botão central 

e da outra, apenas as folhas ondulantes) estão dispostas em série 

e de forma sinusoidal o que acentua o cariz ondulante do tema. 

A roseta mais completa apresenta oito pétalas apontadas e lan-

ceoladas. Esta tipologia, não muito vulgar, encontra semelhan-

ças em rosetas de frisos de Toledo e em alguns exemplares de 

rosetas-concha, ou rosetas-vieira (em espanhol ― rosetas ave-

neradas‖); os enrolamentos de crisântemos no mosaico do pai-

nel  central do triclinium da uilla romana do Rabaçal, com 

oito pétalas, estão próximos do tema vegetalista de Santa Vitó-

ria do Ameixial. 
 

C– Fragmento cilíndrico que apresenta ornamentação distinta nas suas faces estando uma delas 

fragmentada. A figura C1apresenta rectângulos encaixados e ornamentação funiforme 

(semelhante à de algumas guarnições da página seguinte). Na figura C2, obtida pela rotação da 

peça para a direita, são visíveis linhas biseladas verticais nas partes superior e inferior da peça, 

contornando um elemento circular em espiral ou voluta (parecendo ter o seu par no lado oposto)..  

C1 C2 

Medidas: Altura = 20 cm; 36/37 cm é o períme-

tro da sua meia circunferência 

     

    D 

Rafael Barroso Cabrera e Jorge Morín de 
Pablos, Regia Sedes Toledana- el Toledo Visi-
godo a través de su escultura monumental, 
Toledo, 2007, Friso nº 216, 217 de rosetas e 

218-219, rosetas.concha, pp. 417-423 e con-
chas e rosetas-concha na Porta e Ponte de 
Alcântara em Toledo reutilizadas por Abd al 
Rahaman III no século X (op. Cit. p. 767-
769).  
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Figura132 : Guarnições decorativas ,em mármore, encontradas por Luís Chaves na sala C 

do Balneum de Santa Vitória do Ameixial. 

 
Luís Chaves, Estudos Lusitano-romanos, A villa de Santa Vitória do Ameixial (Concelho de Estre-

moz, escavações de 1915-1916, o Archeólogo Português, vol. XXX (1938), 1ªsérie, Lisboa, 1956, pp. 14- 

117;. 
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IV. 6.3. Os capitéis da faixa atlântica do grupo episcopal eborense  

Figura 133: Aspectos económicos da área Norte da ciuitas de Salacia durante a Antiguidade Tardia. 

Mapa segundo António Carvalho, João Faria, Marisol Ferreira, Alcácer do Sal Islâmica, 2004, p.38. 

Figura134 : Proposta de reconstituição da estrutura urbana da  cidade durante a Antiguidade Tar-

dia. 

Mapa segundo António Carvalho, João Faria, Marisol Ferreira, op. Cit. p. 39. 
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EBR003 

  Face 1 

 Face 2 
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Face 3 

 Face 4 

 Leito de espera 
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EBR004 

Leito de espera com as marcas de apoio 

de um tampo de mesa. 

  Face 1  

Leito de assentamento/ábaco  e 

motivo axial 
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Face 2  

Ângulo face 2 para face 3 
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Face 3  

Face 4  
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Leito de espera do capitel comple-

tamente escavado e alterado. 

EBR005 

Face nº 1  

Face nº 2  

Outra vista do leito de espera  
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Face 3  

Face 4 

Face 3 em que se vê a reutilização 

do capitel. 
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Face 1  

Pormenor da folha central 

inferior 

EBR006 

Lado direito da face um  

Lado esquerdo da 

face um 

Vieira, hélices e espaço do cálato 

ornamentado 
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Face 2  

Face 3  

Face 4  
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Leito de assentamento/

ábaco  

Face 1  

EBR007 

Pormenor folha central inferior 
Ângulo esquerdo da face 1 

Face 2  

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 220     



Face 3 

Face 4  
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IV. 6.3. Os capitéis da faixa atlân-

tica do grupo episcopal eborense 

Figura 135: Vista  (de Norte para Sul) aérea da 

Península de Tróia. 

Fotografia de Robert Etienne, Yasmine Maka-

roun, Françoise Mayet, Um grand complexe 

industriel a Troia, 1994, p. Planche I, A. 

 

Figura 136: Aproximação ao sítio arqueológico. 

Fotografia de Robert Etiénne, op. Cit., planche I, 

B. 

Figura 137: Localização das ruínas de Tróia de Setúbal.  

Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, pp. 193 e 196, segun-

do A. I. Marques da Costa. 
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  Figura 137 A  
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                        6. 3. 2. O capitel de Tróia- capitel compósitoEBR008 

                                                Localização do capitel 

Figura 138: Planta das estuturas da Basílica Paleocristã de Tróia de Setúbal à data de Junho de 

1991. 

Segundo Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, p. 220. 

 

 

      Localização do capitel de Tróia de Setúbal, incluído num degrau. 

 

 

Basílica Paleocristã de Tróia de Setúbal. 

 

 

 

                  Sepulturas 

 

                 Local onde foi encontrado o 

baixo-relevo de Mitra cuja cópia  se 

encontra no Museu Nacional de Arqueolo-

gia. 

Figura 139: O capitel de Tróia de 

Setúbal reutilizado como degrau. 

A 
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                         6. 3. 2. O capitel de Tróia- capitel compósitoEBR008 

 A- ábaco coríntio sobre ornamentação em folhas lanceoladas; saliência ou formato em ovalo do 

cimácio jónico; B– três semi-óvalos intercalados de dardos ou setas; C– motivo axial fragmentado; 

astrágalo de discos e pérolas. 

A 

B 

C 
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As medidas do Capitel de Tróia (1) 

Figura140:   Largura: 30,5 cm 

Comprimento: 34 cm 

Altura Total- A: 11,5 cm; B: 2,5 cm; C: 3 cm; D: 4 cm; E: 2 cm 

 

A medida do comprimento é a mais próxima à medida total do comprimento do capitel, por ser a 

mais visível, embora as extremidades do ábaco se encontrem partidas. Partindo da hipótese de o 

ábaco do capitel ser um quadrado, teríamos 34 vezes 34 cm. A diagonal desse quadrado seria de 

47,6 cm; levando em conta as comensurabilidades vitruvianas para o capitel coríntio (não há 

comensurabilidades para o capitel compósito), a diagonal do ábaco é o dobro da altura do capitel, 

ou seja, este capitel poderia ter de altura, no mínimo, cerca de 23,8 cm. Deste total, 11, 5 é ocupa-

do pela ornamentação jónica, restando cerca de 12,3 cm para a parte inferior coríntia e suas folhas 

de acanto (sensivelmente 6 cm para a folha inferior e outros seis para a folha média. Assim, cada 

folha ocupa cerce de um terço da altura do capitel, não longe do 1/3.preconizado por Vitrúvio para 

o capitel coríntio. Por sua vez, o ábaco com a altura de 2,5 cm aproxima-se do 1/7 da altura do 

capitel (que seria 3,4 cm). 

(1) Agradecemos a simpática ajuda da arqueóloga Ana Patrícia Magalhães, de Tróia, na medição deste capitel.  
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4.7.4. Os capitéis do porto mediterrânico do grupo episcopal pacense: 

Mértola 

Figura 158 
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 Capitel de cálato folheado, Paralelismo 2/2:  PCS042 

Figura   : Desenho esquemático da 

face 3 em paralelismo com a face 1; 

em baixo, pormenor do recorte lobu-

lar do limbo da folha.  

Figura  : Face 3 

Figura    : Face 2 e Face 2 invertida 

para se poder observar o detalhe orna-

mental. 

Figura    : Ângulo Face 2 para 3 

Trifólio  
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Figura   : Face 1 

Fotografia da face 4 do capitel nº 

26 com os reflexos das luzes inte-

riores do Museu. 

Fotografia da face 4 do capitel  sem 

o reflexo das luzes 

Figura   : Aresta ou ângulo entre as faces 1 e 

2 notando-se a folha angular muito larga ocu-

pando o espaço da folha angular inferior e 

parte das folha centrais. 

Figura   : Desenho do pormenor do motivo 

vegetalista das faces 2 e 4. 

 

Capitel de folhas lisas corintizante, derivação do motivo liriforme : PCS028 
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PCS029 

PCS031 

PCS052 

 

 

Capitéis de 

folhas lisas 

corintizante, 

cálato livre 
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PCS032 

PCS033 PCS034 

Capitel de folhas lisas, coríntio de hélices e volutas em V - PCS027 

Capitel de 

folhas lisas 

coríntio  

Capitéis de folhas lisas, 

coríntios de hélices e volutas 

em V 
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Figura   :PCS030 

Figura   : PCS030 Desenho das formas 

elementares  

           PCS045 

Figura   : PCS045:  esquerda, desenho da face 3; direita reconstituição da 

parte esquerda fragmentada da peça. 

Capitel de folhas lisas, coríntio, de volutas em V 
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PCS038 

PCS040 

PCS039 

Figura : PCS038 Desenho 

esquemático da Face 1  

Capitéis de folhas lisas, coríntios de volutas em V 
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PCS044 

 

 

Capitel de folhas lisas, privado de volutas 
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A colecção de Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas 

Desenhos de quatro capitéis  

 

A colecção de Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas 

Figura 156  (A, B, C D) : Desenhos de quatro capitéis  

Capitéis números 114 e 115 na numeração do Álbum. O capitel nº 114 é o único para o qual Frei 

Manuel do Cenáculo aponta a origem, Beja, Lugar do Pé da Cruz. 
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Álbum de Antiguidades Lusitanas e Luso-romanas de Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas. 

 

Biblioteca Pública de Évora 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 247     



4.7.5. Os capitéis da margem esquerda do Guadiana:  Serpa 

P 

C 

S 

0 

5 

3 

 capitel de colunelo 

integrado, formato 

troncoprismático. 

Motivo de trifólio 

nas quatro faces: 

cálato folheado. 
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Figura  158 :  Fragmento de coluna: base e fuste com caneluras; proveniência des-

conhecida; Museu Arqueológico de Serpa em exposição no Piso 2. (inventário 1.4.) 

Figura 159: Base de coluna; Villa da 

Cidade das Rosas. Museu Arqueoló-

gico de Serpa, em exposição no Piso 

2.  

Figura 160: Fragmento de fuste de 

coluna. Proveniência desconhecida 

(depositado no tempo de Bento Cas-

telhano). Museu Arqueológico de 

Serpa, Alcáçova do Castelo. 

4.7.5. Os capitéis da margem esquerda do Guadiana:  Serpa 
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4.7.5. Os capitéis da margem esquerda do Guadiana:  Serpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PCS035 

PCS037 (a, b, c) 

PCS036 

Desenho esquemático a partir da face 1. 

A negrito , o registo inferior. 

PCS037 a) PCS037 c ) 
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4.7.5. Imposta de contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia 

Figura 161 :  

 

Iimposta troncopirami-

dal de grandes dimen-

sões. 

Foi reaproveitada para 

finalidade desconhecida 

e, para tal, sofreu um 

corte no sentido do 

comprimento no leito 

de espera. 

 

Em três das suas faces 

apresenta uma compo-

sição vegetalista  De 

um trono central de 

videira, partem duas 

hastes divergindo late-

ralmente, compondo 

dois conjuntos de três 

folhas. O formato cor-

diforme das folhas 

assemelham-se a folhas 

de hera. 

Museu 

Arqueo-

lógico 

de Ser-

pa, alcá-

çova do 

Castelo. 

Face A  

Face B  

Face B—aproximação 
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4.7.5. Imposta de contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia 

Face C 

Face C 

Face D 
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Figura 164: A imposta de Noudar no Museu  Arqueoló-

gico e Etnográfico de Barrancos. Nº de inventário BAR 

0426; mármore;  

A imposta foi reutilizada no reinado de D. Dinis, 1308, 

para assinalar a construção do Castelo de Noudar e seu 

povoamento.  
Informação do Museu de Arqueologia e Etnografia de Barrancos 

 4.7.6. As impostas da parte mais oriental do grupo episcopal pacense: Impos-

tas da Igreja de Nossa Senhora de Entre Ambas Águas ( ou Nossa Senhora do 

Desterro, Castelo de Noudar, Barrancos). 

  

Figura 165 : Motivo de linha de círculos tangentes onde se inscrevem rosetas de oito pétalas em 

torno de um botão central (roseta de oito pétalas lanceoladas radiais). O motivo apresenta-se em 

três dos seus lados, estando a quarta face lisa para assentar num dos muros do edifício. 

 
  Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. I, p. 165-169; M. Cruz Villalón,  Merida 

Visigoda, p. 319; 

Miguel Rego, Noudar (Barrancos): do Calcolítico à Vila Medieval, 2001, p. 133; 
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 4.7.6. A impostas da parte mais oriental do grupo episcopal pacense:  Igreja de 

Nossa Senhora de entre Ambas Águas (Castelo de Noudar, Barrancos). 

Figura 166 : Imposta com motivo de linha de 

trifólios sobre arquinho; mármore branco de grão 

fino.  
Miguel Rego, Noudar (Barrancos), do Calcolítico à Vila 

Medieval, 2001, p. 137; 

Figura 167: Vista lateral da peça. 

Figura 168: Imposta com motivo de trança de duas pontas ou 

sinusóide cruzada oposta e entrelaçada. 

O espaço elíptico entre as sinusóides (ilhós)são preenchidos 

por botões. Mármore cinzento de grão médio; recolha de 

superfície. 

 
Segundo Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tar-

dia, vol. I, p. 173-174; 

Miguel Rego, Noudar (Barrancos): Do calcolítico à Vila Medieval, 2001, 

p. 136; Peça vista de cima  
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 4.7.6.  

As impostas da parte 

mais oriental do gru-

po episcopal pacense:  

Igreja de Nossa 

Senhora de entre 

Ambas Águas 

(Castelo de Noudar, 

Barrancos). 

Nº de inventário: Q.29 

A/B 

  

Figura 169 :  Imposta da qual se vêem duas faces 

contíguas fazendo um ângulos de 90º entre si. 

Motivo de pentafólio muito visível numa das 

faces. De notar o leito de assentamento da peça, 

um ângulo de um possível quadrado ou rectângu-

lo. A imposta apoiar-se-ia sobre um pequeno capi-

tel tronco- prismático.  

Figura  170: Vista do leito de espera do 

fragmento. 

 
Miguel Rego, Noudar (Barrancos), do Calcolítico 

à Vila Medieval, 2001, p. 136; 
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PCS023 

Face 2  

Desenho esquemático da face 1: duas 

folhas inferiores, caulículos, volutas. 

Face 3   

Vista da zona escavada e partida 
 

Vista de cima 

Fotografia apresentada 

por Abel Viana do frag-

mento de capitel (?) 

encontrado no Castro de 

Nossa Senhora da Cola, 

Arquivo de Beja, vol. 

XVI, 1960, p. 18 
 

Face 1 

4.7.4. Os capitéis da zona 

centro do grupo episcopal 

pacense  
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              4.7.4.2. O capitel integrado de Vilar, Alfundão (Ferreira do Alentejo) 

Capitel de Cala-

to folheado - 

PCS012 
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 Face 1  
Face 2  

Face 3  

                        Vértice do ábaco; 
 

                      Folha enrolada; (Folha/voluta); 

                

                Folha angular de apoio (“terceira 

folha”, Lídia Fernandes); 

 

                Folha inferior angular       

 
  (Desenho sobre fotografia do   Catálogo do Núcleo Visigótico do Museu 

Regional de Beja, p. 47) 

 Face 4  

4.7.3. Os restantes capitéis de Beja  

PCS016 
Capitel folhas lisas, corintizante, derivação do motivo liriforme 

 

Figura 156: Estudo dos elementos compositivos 
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 Face 3  

 Face 4  

          Ângulo da face 3 para a face 4: composi-

ção sobreposta: 

                   A) Ábaco; 

                   B)  folha/voluta; 

                   C) folha. 

A) 

 

B) 

C) 

   

 

  PCS041 

 

 

 

Captel de folhas lisas, 

corintizante, cálato livre 

 Leito de espera/ábaco 

                                                                   

                                                    

Figura 157: Estudo  

Dos 

 elementos compositivos 
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Captel de folhas lisas, corintizante, cálato livre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PCS018 

 

 PCS021 
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  PCS020 

 PCS024 

 PCS025 

 

Capitéis de folhas lisas, corintizante, cálato livre 

C           Capitel de Folhas lisas, corintizante, outro motivos no cálato 
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  PCS043 

  PCS022 

Capitéis de folhas lisas, corintizante, cálato livre 
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 Figura :   PCS015 

 Figura :   PCS017 

Capitéis de folhas lisas, coríntios, volutas em V 
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PCS010 

 
Capitel de folhas nervuradas, 

corintizante, derivação do motivo 

liriforme: 

 

Naturalismo nas folhas; 

 

Paralelismo 2/2 

 

 

Figura   : Folha angular 

Figura    :Folha inferior 
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Capitel de pilastra/ Placa de revestimento: Folhas nervuradas, corintizante, derivação moti-

vo liriforme 

 

 

PCS026 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 255     



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leito de espera do capitel nº 48; Nota-se o acentuado 

encurvamento junto do motivo axial, sob o qual se vê o 

cálato.    

 Face 2  

Face 1  

   

 

 

 

 

 

     P 

   C 

  S 

  0 

   1 

     1 

 

 

 

 

Capitel de 

quatro 

folhas ner-

vuradas, 

corintizan-

te, de 

influência 

bizantina 
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 Face 3 

Face 4  

 Pormenor da folha em ângulo 
Aresta face 1 para face 

2 
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PCS019 

Capitel de imposta: cálato folheado 
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 Os capitéis esboçados 
 

 
 

 PCS0013 

 PCS014 
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Capítulo IV 

 

Os  capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

(séculos III/IV-VIII) 

 

 

IV.7. Grupo Episcopal Pacense 

(PCS) 
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R
io

 G
u

a
d
ia

n
a
 

Rio Sado 

Rio Tejo 

Castro da 

Cola,  

Ourique 

Mértola 

 

Serpa 
Beja 

 

Ferreira do  

Alentejo Sines 

Cap. IV. 7 Os capitéis do Grupo Episco-

pal Pacense 

Santiago do 

Cacém 

Noudar 

(Barrancos) 
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            Figura 145 :  Planta da cidade de Beja e vestígios 

romanos. Localização da Igreja de Santo Amaro de Beja– 

Fora de portas 

4.7.1. A Igreja de Santo Amaro de Beja 

Figura 143: Vista do exterior da Igreja de 

Santo Amaro de Beja 

Figura 144 : Vista para o interior da Igreja 

de Santo Amaro de Beja. Nave central e 

duas laterais. Abside ao fundo. 
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Figura 147 : Vista 

interior da abside .  

(Igreja de Santo Amaro

(imagem do site da DGEMN) 

Figurac146: Vis-

ta exterior da abside vol-

tada a nascente 

Igreja de Santo Ama-

ro de Beja (imagem do site da 

DGEMN) 
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Os capitéis  in situ da Igreja de Santo Amaro de Beja 

Planta da Igreja de Santo Amaro de Beja 

Fonte: Direcção Geral 

dos Edifícios e Monu-

mentos Nacionais 

1 2 

3 4 

5 6 

Figura 148:Localização dos capitéis de San-

to Amaro de Beja segundo a ordem inicial-

mente marcada por Vergílio Correia, seguida 

por Abel Viana e respeitada por Cláudio Tor-

res no Catálogo do Núcleo Visigótico do 

Museu Regional de Beja. De 1 a 6. 

Figura 149 : Vista da Igreja de San-

to Amaro do alto da Torre de Mena-

gem permitindo a percepção exterior 

da sua planta. 

C C 

Localização das colunas 

adossadas a troços de pare-

de na entrada da Igreja de 

Santo Amaro C . 
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4.7.3.1. Capitéis de Beja: 

 

A Capela de Nossa Senhora da Guia  

Figura 150 
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Os capitéis de Beja 

Os capitéis  in situ  da Igreja de Santo Amaro de Beja 

 

 

 

 

Capitel PCS001 Capitel PCS002 

Capitel PCS003 Capitel PCS004 

Capitel PCS005 Capitel PCS006 

Figura  151  : Numeração de Vergílio Correira, seguida por Abel Viana , respei-

tada por Cláudio Torres e continuada neste trabalho.  
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Lógica das folhas do capitel coríntio: 

 

 

Segunda folha, dois terços altura do capitel, 

uma no eixo do capitel, face e duas angulares. 
 

      Primeira folha, um terço da altura capitel, 

duas folhas na face. 

    A segunda folha com duas folhas em face na 

altura ocupada pelos caulículos ou pelos cáli-

ces. A 2/3 da altura capitel. 

 

 
           

          A primeira folha, a metade da altura do   

capitel com uma folha em face. 

Elemento intermédio  

Fonte: Pierre Gros, Vitruve, p. 86 

Algumas notas sobre os capitéis in situ da Igreja de Santo Amaro de Beja 

 

moldura 

Cálato 

Ába-

co 

Cimácio 

Jónico 

Canal 

 PCS003 

Aproximação entre o capitel PCs005  e o capi-

tel dos Evangelistas de Córdova: consciência 

do espaço do capitel no uso das estruturas 

(cálato) e ornamentação, por exemplo, a folha 

nervurada angular. 
  

PCS002 

 

Com-

preensão 

das suas 

linhas 
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Imagem de capitel que surge na contracapa da 

revista  O Arquivo de Beja. (esta imagem foi reti-

rada do vol.XIII-fasc.I-IV, Janeiro-Dezembro de 

1956). Corresponde ao capitel nº 13 estudado 

pela Maria Antonieta Ribeiro. É um exemplar do 

corintizante romano que apresenta a decoração 

vegetalista do ábaco. O capitel PCS004 de Santo 

Amaro poderia ter sido originalmente assim (este 

capitel tem, de altura, 39 cm) 

Capitel corintizante:  É de grande dimensão. Tem 

uma altura de 72 cm. Encontra-se no exterior do Museu 

Regional de Beja e foi encontrado num muro da cidade, 

das actuais instalações da GNR, antigo colégio dos 

Jesuítas. Do seu achado deu notícia, Leonel Borrela, no 

Diário do Alentejo (2 a 8 de Junho de 1995) indicando 

que este capitel deveria ter pertencido à colecção 

arqueológica de Frei Manuel do Cenáculo, bispo de 

Beja no séc. XVIII. Leonel Borrela classificou este 

capitel como compósito baseando-se precisamente na 

decoração das faces do ábaco. Segundo este autor, foi 

este achado que deu origem às Crónicas da Iconografia 

Pacense no Diário do Alentejo.  

PCS004: Pormenor das 

folhas em perfil do motivo 

central liriforme 

PCS004 
 

Elementos que aproximam este capitel da sua forma original de 

corintizante liriforme. 

PCS004: Pormenor da 

decora cão do ábaco.  
Capitel coritizante no exterior 

do Museu Regional de Beja. 

Pormenor do capitel corinti-

zante do exterior do Museu 

Regional de Beja 
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Capitel referido por Maria Amélia Fresco de Almeida e 

Sabine Noack-Haley. A fonte da imagem é Jacque Fon-

taine, LÁrte Prerroman- LArt Mozarabe, p. 88, figura 

31. O motivo das hélices e volutas em V. 

Imposta nº 259, M Cruz Villalón, Merida 

Visigoda.: volutas em V  

Pilar do Museu Visigó-

tico de Mérida: volutas 

em V. 

PCS006 

  Capitel PCS006 

Figura 152   : Exemplo do tipo de bases das colunas de Santo Amaro de Beja 
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PCS008 

 Face 1 

 Pormenor da união das pontas dos 

lóbulos das folhas. 

 Face 1 

 

PCS009 

 Pormenor da Face 1– motivo liriforme. Sobre o ponto 

de união das roseta, uma folha de água. 

 Pormenor do vértice esquerdo e motivo axial 

com as linhas radiais, Face 2. 

 Pormenor da espiral em roseta– Face 2. 

 

 

    4.7.2. Os capitéis de Beja em 

Évora– Capitéis folhas nervura-

das, corintizantes, motivo liri-

forme 
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4.7.2. Os capitéis de Beja em Évora– Capitel folhas nervuradas, corintizante, 

outros motivos no cálato  

 Face 1 

 Face 2 

  Ângulo da Face 1 para 2 

 Face 3 

 Face 4 

 

 

 

PCS007 
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P 

C 

S 

0 

0 

7 

 Pormenor do moti-

vo axial da Face 2, 

local onde está 

mais completo. 

 Leito de espera do capitel completamente escavado no centro e nos ângulos do ábaco 

  Pormenor das duas lebres em corrida, uma no encalço da outra. Este é a única face onde estão 

presentes, devendo ter sido acrescentadas. 
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P 

C 

S 

0 

0 

7 

Figura  153 :  As lebres da face 1 do capitel PCS007; 

 

                 A) A fotografia; 

                                              B) O decalque;  

                                                                            C) As linhas perceptíveis a partir do decalque. 

 

 

A) 

B) 

 

C) 
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P 

C 

S 

0 

0 

7 

Figura  154:  A) Vista do leito de 

espera do capitel; 

 

                 B) Pormenor de uma cavi-

dade  pequena angular; 

 

                 C) Reconstituição do leito 

de espera do capitel com o esvazia-

mento a que foi sujeito. 

A) 

B) 

C) 

Figura 155 : De notar que, ao con-

trário do que surge na reconstituição,  

apenas restam dois ângulos inteiros 

com as cavidades; o ângulo voltado 

para a parede está partido e, no ângu-

lo frontal que está fragmentado, 

observa-se o vestígio da cavidade. 
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 Capitel de folhas, sugerindo volutas

-PCS067 

 

A. Face um; 

B. Duas faces cortadas; 

C. Leito de espera; 

D. Ângulo com relevo sugerindo a 

voluta. 

A 

B 

C 

D 

4.7.7.3. Os capitéis do Museu Municipal de Santiago do Cacém (proveniência 

de Mirobriga)                    Capitel cónico liso de motivo axial – PCS058  
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 PCS061-Capitel de coluna 

adossada, folhas nervuradas, 

corintizante, motivo liriforme. 

Encontra-se no Centro Interpre-

tativo das Ruínas de Miróbriga, 

cedido pelo Museu Municipal 

de Santiago do Cacém. Ori-

gem: balnea de Mirobriga? 

Fotografias da autora: visibilidade dificultada pelas 

luzes interiores do Museu. Ao lado esquerdo, fotogra-

fia de William Biers, op. Cit. mais nítidas. 

4.7.7.4. Os capitéis do Centro Interpretativo das Ruínas Romanas de Mirobri-

ga  

             

           Fragmento de capitel PCS062 
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4.7.7.5. Capitel do Museu Municipal de Santiago do Cacém, proveniente de 

Pomar do Mouros– PCS065 

Face 1 Face 2 

Face 3 Face 4 
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4.7.7.5. Capitel do Museu Municipal de Santiago do Cacém– detalhes orna-

mentais 

Folhas de acanto 

frontais e laterais 

Folha inferior central: 

lóbulos lanceolodaos de 

sulco central 

Rosetas de quatro 

pétalas, haste central 

bifurcada cujas pon-

tas irão ter ao motivo 

central, ausente nes-

te face.  
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Figura    : Esboço dos motivos da Face 1 e da Face 4. 

 

A Face 1 repetir-se-ia na  Face 3.. A Face 4 tem a sua semelhante na Face 2 

 

 

 

Capitel PCS065 

Pomar dos Mouros 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 300    



4.7.7.3. Os capitéis do Museu Municipal de Santiago do Cacém (proveniência 

de Mirobriga)                    Capitel de pilar, corintizante, derivação do motivo liriforme– 

PCS069 

 Fotografias gen-

tilmente cedidas 

pela Dra. Fernanda 

Vale do Museu de 

Santiago do 

Cacém.  
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PCS048 

PCS047 

 PCS046 

4.7.7. Os capitéis do porto atlântico do grupo episcopal pacense : Sines 

 

 

 

 

 

Figuras   :Capitéis 

de folhas lisas, 

corintizantes, moti-

vo liriforme. 

Capitel de folhas 

lisas, coríntio, 

volutas em V. 

Formato troncónico 
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O capite PCS046 num momento de transição 

  Leito de assentamento onde parece notar-se 

marcas de folhas inferiores. 

Face 3  
Face 1 

Face 2 

Face 4 

Leito de espera 

Face 4:  Face partida 

Face 2: Face em que a ornamentação foi apa-

gada. 
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Figura   :  Fragmento de voluta de capitel PCS066 (tipologicamente seria semelhante ao 

anterior 

Ângulo das espirais da voluta (ponto de encontro) 

Parte do leito de espera do fragmento  

Voluta e espiral  
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PCS051: duas faces do mesmo capitel onde 

se pode notar as folhas reviradas em “fita 

doibrada” segundo a designação de D. Fer-

nando de Almeida. 

PCS049 

4.7.7. Os capitéis do porto atlântico do grupo episcopal pacense : Sines 

 

 

 

 

 

 

Figuras   : Capi-

téis de folhas 

lisas, coríntios de 

volutas em V 

PCS050 

Formato toncoprismático 
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Figura   :  Capitel PCS064 

Figura 171: As duas pilastras PCS049 e 

PCS064, vistas de frente 

 E na parte posterior de adossamento à 

parede. A Peça PCS049 resulta de um 

reaproveitamento de uma peça romana. 
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Figura 172: Planta do Balneum ocidental de Mirobriga 

 

 
 

 

Adaptado de William R. Biers, Mirobriga– Investigations at na Iron Age and Roman Site in Southern Portugal, by the 

University of Missouri-Columbia, 1981-1986, p. 286. 

4.7.7. Os Capitéis de Mirobriga 

4.7.7.1. Os capitéis do balneum ocidental de Mirobriga 

Quatro capitéis de pilastra, folhas lisas ,coríntios  

Localização dos quatro capitéis de coluna adossada de folhas lisas, coríntios. 

1 2 

3 4 

1 

2 

4 3 

Figura 173 : Localização dos quatro capitéis acima assinalados na planta. 
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Capitel  PCS068b correspondente ao capitel nº 2 (Norte)da página anterior. 

A correspondência com a Base de Dados é a seguinte: PCS068a– capitel nº 1 (sul); PCS068b– 

capitel nº 2 (norte); PCS068c– capitel nº 3(sul) e PCS068d (norte)– capitel nº 4. 

 

 Exemplo de um dos quatro capitéis de pilastra, folhas lisas, coríntio do balneum ocidental 

Figura 174 : Capitel de folhas 

lisas, coríntio do balneum oci-

dental de Mirobriga antes de ser 

restaurado na pilastra. 

 

Fotografia tirada de  

 

Cruz e Silva, ―Apontamentos e 

Considerações sobre as pesquisas 

arqueológicas realizadas desde 

1922 nos concelhos de Santiago 

do Cacém, Sines e Odemira‖, 

Arquivo de Beja, vol. III, fascícu-

los III e IV, p. 344. 
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P 

 

C 

 

S 

 

0 

 

6 

 

3 

 

 Capitel de coluna ados-

sada, misto. 

 

Actualmente no templo 

central do Castelo 

Velho onde se ergue o 

forum; 

 

Originalmente é da 

entrada do balneum 

ocidental de Mirobriga. 

 

 

 

 

 

 

 Vistas angulares do capitel. 
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Figura 175:  Reprodução da página de D. Fernando de Almeida, As ruínas de Mirobriga dos Cél-

ticos, Edição da Junta Distrital de Setúbal, 1964, planche XI. E pág. 35. 

 

 

 

 

O autor refere que a entrada do balneário romano se faz por um ―pórtico aligeirado por colunas de 

fuste liso; em uma delas ainda se conserva  um capitel romano tardio, tudo em ―mármore‖ de S. 

Brissos.,p. 35. 

 

D. Fernando de Almeida apresenta uma vista geral do balneário romano sem indicar exactamente a 

parte que exibe. Pela presença da cisterna, pode comprovar-se ser o balneum ocidental. 

Confrontar com as fotografias seguintes tiradas no local (Maio 2010). 

Cisterna 
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Figura 176:  Entrada no balneum ocidental de Mirobriga. As colunas presentes na fotografia 

de D. Fernando de Almeida já não estão presentes. 

Cisterna 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 293    



 

 

 

 

Figura 177: Capitel PCS063 adossado à 

parede do templo do fórum (Maio 2010). 

Figura 178: Fotografia de Cruz e Silva do 

mesmo capitel no balneum de Mirobriga. 
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4.7.7.2. Os capitéis do Museu Municipal de Santiago do Cacém de provável 

origem nos balnea de Mirobriga 

Quatro capitéis de coluna monolítica, esboçados? - PCS056, PCS057, PCS059 e PCS060 

PCS056—Face 2  PCS057– Face 3 

Capitel 

e parte 

do fuste 

PCS059– Face 1 do capitel e fuste 

monolíticos; vista do leito de espera: 

utilização ou reutilização? 

PCS060—Face 1 

Este capitel apresenta o 

leito de espera como o 

do capitel PCS059. 

O leito de espera dos 

capitéis PCS056 e 

PCS057 são lisos e não 

recortados. 

Figura 179: Bases e um 

capitel como os apresenta-

dos que se encontra inver-

tido. Proveníência indica-

da: balnea. 

 

Fotografia de Cruz e Sil-

va, ―Apontamentos e 

Considerações‖...Arquivo 

de Beja, Vol. III-

Fascículos III-IV, p. 346; 
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Norte 

 A Igreja Matriz de Mértola, Igreja de Nossa Senhora da Assunção 

 

Planta e localização dos dois capitéis, PCS033 e PCS034 

Entrada 

Mihrab 

Sacris-

tia 

Altar-

mor 

PCS033 

PCS034 

Fonte: Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacio-

nais, Igreja matriz de Mértola. 
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 4.7.6. Os capitéis da parte mais oriental do grupo episcopal pacense: A Igreja 

de Nossa Senhora de entre Ambas as Águas (Castelo de Noudar, Barrancos). 

  

Figura 162:   Planta desenhada da localização do Castelo de Noudar em cujo recinto se situa a 

Igreja de Nossa Senhora de Entre Ambas as Águas ou Nossa Senhora do Desterro. O nome explica

-se pelo local onde as ribeiras de Ardila e Múrtega se unem para formar ao rio Ardila, afluente do 

Guadiana. O pequeno círculo a verde indica o lugar onde foi tirada a fotografia que está em baixo. 

 
Informação de Dra Domingas Serrão da Câmara Municipal de Barrancos; 

Mapa adaptado a partir do que nos foi fornecido pelo Turismo de Barrancos sobre o Parque de Natureza de Noudar. 

Barrancos   

Castelo de Noudar e no seu interior: 

Igreja de N. Senhora de Entre Ambas 

as Águas ou  N. Senhora do Desterro 

Ribeira de Ardila 

(marcando aqui a  fron-

teira actual entre Portu-

gal e Espanha) 

 

 

Ribeira da Múrtega 

Rio Ardila 

Confluência das 

ribeiras; afluen-

te do Guadiana 

Figura 163: Localização da 

Igreja de Nossa Senhora de 

Entre Ambas as Águas no Cas-

telo de Noudar e as ribeiras de 

Ardila e Múrtega. 

Ribeira da 

Múrtega 

Ribeira de Ardila 

Localização do Castelo 

de Noudar e da Igreja 
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PCS054 : Face1 

 PCS054 : Face 2 

 PCS054: ângulo Face 1 para Face 2 

 4.7.6. Os capitéis da parte mais oriental do grupo episcopal pacense: Capitéis 

da Igreja de Nossa Senhora de entre Ambas Águas (Castelo de Noudar, Bar-

rancos). 
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A Face 3 encostada à 

parede.  

 O motivo que se encontra na Face 3, a roseta pequena como 

na Face 4. 

Figura    : Face 4 

com motivo seme-

lhante ao da Face 3 

Aproximação ao motivo 

vegetalista da Face 4  
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  A roseta de oito pétalas da Face 2 

Figura   : Desenho da roseta de oito pétalas; composição a partir 

de quatro pares de pétalas. 

Figura   : A flor 

da esteva foto-

grafada na Pri-

mavera nos cam-

pos de Barran-

cos. 
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 4.7.6. Os capitéis da parte mais oriental do grupo episcopal pacense: Capitéis 

da Igreja de Nossa Senhora de entre Ambas Águas (Castelo de Noudar, Bar-

rancos). 

 

 

Fragmento 

de capitel  

 

P 

C 

S 

0 

5 

5 

 

 

 

 

 

Face 1: fren-

te 

 

 

 

 

Vista lateral 

 Desenho esquemático 
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                       8.1.4.1. Os capitéis do centro histórico de Ossonoba 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio - OSN011 (do interior das muralha de Faro e 

conservado na Igreja da Misericórdia) 

 O capitel em 2005. A parte superior do ábaco 

(estreito) e do cálato ainda estão visíveis.(1) 

O capitel em 2010. A parte superior apre-

senta-se partida. 

A parte superior escavada do capitel 

que serviu como pia de água benta. 

Uma parte do capitel está embebido 

na parede. 

(1) Fotografia gen-

tilmente cedida pela 

Professora Doutora 

Licínia Wrench. 

 Pormenor das 

espirais das 

volutas. 
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                       8.1.4.1. Os capitéis do centro histórico de Ossonoba 

Capitel de folhas lisas, corintizante, outros motivos no cálato (cálice) - OSN026 

(Zona da Sé) vista frontal e lateral 

A 

B 
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                       8.1.4.1. Os capitéis do centro histórico de Ossonoba 

Capitel de quatro folhas lisas, coríntio, volutas em V, influência bizantina (zona da 

Sé)- 

OSN024 
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O S N  0 2 4  
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                8.1.4.2. Os capitéis do Museu de Faro de proveniência desconhecida –  

Capitel folhas nervuradas, motivo liriforme (?)- OSN019 

Capitel de folhas lisas, coríntio- OSN016 

OSN019 

 

 

 

OSN016 
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                8.1.4.2. Os capitéis do Museu de Faro de proveniência desconhecida –  

                          Capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre – OSN023 

Figura   : A- Vista de frente: folha 

inferior apenas em face; 

Folhas angulares sustendo a folha 

voluta; lábio do cálato muito pro-

nunciado; motivo axila volumoso e 

informe. 

 

                B– Vista angular; 

 

               C– Vista de outra face 

menos nítida. 

A 

B 

C 
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  8.1.4.3. Capitéis da zona da Igreja da Misericórdia  - OSN030 
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OSSONOBA 

Capela de Nossa 

Senhora da Rocha 

CILPES 

Laccobriga 

 

Boca do Rio 

Promun-

torium 

sacrum 

IV. 8. 3. A parte ocidental do grupo episcopal ossonobense 

Figura 192 : Uma lógica de território: para Ocidente do grupo episcopal ossonobense. 

 

A fronteira entre a parte oriental e a parte ocidental  

 

A amarelo forte: a área de influência de Cilpes/ Silves; amarelo claro: parte extrema ocidental; 

 

A Capela de Nossa Senhora da Rocha num local fortemente estratégico de visibilidade alar-

gada a todo o ocidente abrigando um porto de acesso restrito por mar. 
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                      8.3.1. Os capitéis da Capela de Nossa Senhora da Rocha 

(Porches, Lagoa) 

N 

Figura  193 : Planta da 

Igreja de Nossa Senho-

ra da Rocha 

(segundo o placard que 

se encontra no local). 

OSN003 

OSN005 

OSN004 

OSN005 OSN003 

OSN004 
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A Capela de Nossa Senhora da Rocha 

Vista para Sul 

Vista para Norte 
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Estruturas de muros; 
 

 

 

 

Pedra  da base da parede esquerda. 

Sinais da História da Capela de Nossa Senhora da Rocha 

Figura 194 
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Capítulo IV 

 

Os  capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

(séculos III/IV-VIII) 

 

 

IV.8. Grupo Episcopal Ossonobense 

(OSN) 
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IV. 8. Grupo Episcopal Ossonobense 

(OSN) 

Ossonoba 

Balsa Ossonoba 

Paúl da Asseca 

Capela de 

N Senhora 

da Rocha 

Silves e Alcan-

tarilha Milreu 

Boca do 

Rio 

Retorta 

Grupo episcopal ossonobense  

OCIDENTE 

Grupo episcopal ossonobense  

ORIENTE 

Quinta do Marim Cer-

ro da 

Vila 

Figura 180:  
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IV. 8. 1. A parte oriental do grupo episcopal ossonobense 

 

Figura 181 : Mapa do território da ciuitas balsense que serviu de base ao mapa aque se apresenta 

em baixo. 
Luís Fraga da Silva, Balsa, cidade perdida– A capital do Algarve Oriental na Época Romana, Campo Arqueológico 

de Tavira, 2007, p. 81. 

Ribeira da Asseca R. Séqua 

R. Gilão 

Paúl da Asseca 

Tavira 

Balsa 

Fron-

teira 

entre 

as 

ciui-

tates 

de 

Balsa 

e 

Osso-

noba 

Itinerário de 

Antonino 

Lin
ha da costa

 

Figura182 : Mapa conceptual do território em torno de Balsa: Balsa-Tavira-Paúl; mar-rios Séqua 

e Gilão-Ribeira da Asseca; via litoral de Baesuris a Ossonoba passando pela ponte romana de 

Almargem, rio Gilão e Balsa; outra via até Pax Iulia por Moncarapacho. Delimitação das ciuitates 

de Ossonoba e Balsa. 

Moncarapacho 
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IV. 8. 1. A parte oriental do grupo episcopal ossonobense: de Balsa a Baesuris 

            8.1.1. O capitel de Balsa  

                       Capitel de folhas lisas, coríntio - OSN001  

Face 1 

Leitura angular 

Leito de assentamento: ábaco coríntio 
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                                      8.1.2. O capitel da uilla do Paúl da Asseca 

 Capitel de folhas nervuradas, corintizante, outros motivos no cálato (Paralelismo 2/2) - 

Face 1 Face 2 

Face 3 Face 4 

Ângulo Face 4 para Face 1 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página   306  



Pormenor da folha inferior.  

O lóbulo angular é partilhado pelas duas 

folhas. 

O Leito de espera é um ábaco 

coríntio 

Pormenor do cálice na Face 4 

Pormenor da palmeta em 

leque como se vê na Face 1 e 

na Face 3 
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8.1.3. Os capitéis da Quinta de Marim (Olhão) 

          8.1.3.1. O capitel da Quinta do Marim 

Capitel de folhas lisas, corintizante, motivo liriforme- OSN013 

 8.1.3.2. Os capitéis do baixo-

relevo da edícula votiva  

 Fotografia de M. Luísa Estácio da Vei-

ga, Arqueologia Romana do Algarve– 

subdídios, vol. II, Ass. Dos Arqueólogos 

Portugueses, 1972, figura 308. 

Figura 183 : Fotografia do Catalogo da 

Exposição no Museu Nacional de Arqueo-

logia, As Religiões da Lusitânia, Lisboa, 

2002, p. 466, figura 133. 
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           8.1.4. Os capitéis da Villa de Milreu  8.1.4.1. Os capitéis do Templo da 

Villa de Milreu 

Capitel de folhas nervuradas, 

coríntio—OSN009 

Figura  187: Desenho do capitel de Milreu (Museu 

Arqueológico de Lagos). À direita, em cima, o capitel 

reconstituído e à direita, em baixo, a linha azul lustra 

o limite da reconstituição, tal como se vê no desenho. 

 
Theodor Hauschild, ― Edifício de culto do complexo de ruínas 

romanas perto de Estoi, na província da Lusitania‖, Arqueologia 

e História, série X-vol. I/II (1)-1984-88, Figura 24. 

Figura  186 : Leito de espera do capitel de Mil-

reu (Museu Arqueológico de Lagos). O desenho 

a circunferências em leve ressalto com se con-

firma pela fotografia à direita, em cima. O dese-

nho mostra as estrias marcadas no leito de espe-

ra. À direita, em baixo, as linhas que se notam 

na fotografia (com duas cores, as mais nítidas e 

com uma cor, as menos claras.  

Face 1 
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Capitel de folhas nervuradas, coríntio—OSN009 

Vista angular da Face 1 para a 

Face 2 

 Face 2 

Face 3 

 Face 4 

 Pormenor do florão 
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           8.1.4. Os capitéis da Villa de Milreu 

Fragmento de capitel de pilastra de ângulo; folhas nervuradas, coríntio—

OSN022 

Figura 189: Capitel de meia coluna. Fotografia 

correspondente ao desenho de perfil à direita, 

em baixo. 

 

 
Desenho de Theodor Hauschild, ― Edifício de culto do 

complexo de ruínas romanas perto de Estoi, na província 

da Lusitania‖, Arqueologia e História, série X-vol. I/II 

(1)-1984-88, Figura 24. 

Figura  188:  Desenho do fragmento 

do capitel visto de cima. 

 

A imagem foi virada para correspon-

der ao perfil que se vê em baixo.  
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     8.1.4. Os capi-

téis da Villa de Milreu 

Fragmento de 

capitel de folhas nervu-

radas, coríntio—

OSN022 
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 Capitel de Milreu 

Capitel de revestimento, folhas ner-

vuradas, coríntio– OSN020 

 OSN021a 

 OSN021b 

 OSN021c 

8.1.4.2. Fragmentos de possí-

veis capitéis do templo da Villa de 

Milreu 
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O Templo da Villa de Milreu segundo Theodor Hauschild (“O Edifício de Culto do Complexo de 

Ruínas romanas perto de Estoi, na Província da Lusitania”, Arqueologia e História, sérieX-vol.I/

II (1), 1984-1988 

Figura  190 : Pormenor da reconstituição da galeria 

Figura 191 : Planta reconstituída do edifício do templo 
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8.1.4.2. Os capitéis da 

Villa de Milreu 

Capitel de coluna ados-

sada de folhas nervuradas, 

corintizante, motivo liriforme – 

OSN025 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 329    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitel OSN003 

Face 3 

Face 4 

Reconstituição sem recurso à 

imposta. Capitel reutilizado em fus-

te romano. Base incaracterística da 

Antiguidade. 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 334    



 

 

 

 

 

 

O 

S 

N 

0 

0 

4 

Face 1 

Face 2 

Leito de assentamento 

Face 4 
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Face 1 

Face 2 

 

Capitel OSN005 
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Face 3 

Face 4 

OSN005 
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Ângulo 3 para 4 

 

A seta apresenta duas tiras verticais no 

ângulo do cálato 

À direita, a concavidade angular 

Ângulo 2 para 3: cálato saliente, perfil ovalado 

Capitel OSN005—detalhes 
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OSN005: Detalhes das folhas angulares fortemente biseladas com 

traço perpendicular inciso; 

Folha inferior central de acanto com zona interlobular marcada em 

círculo/pequeno triângulo. Apresenta diferenças em relação à folhas 

inferiores laterais. 
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 8.1.4. Os capitéis da sede do grupo episcopal: Ossonoba  

A Sé Catedral de Faro 

 
As colunas em número de seis possuem um diâmetro de 65, 2 cm que equivaleria, de acordo com 

a proporcionalidade vitruviana, a aproximadamente, uma altura de, 65 cm, para os capitéis. Seriam 

capitéis monumentais a encabeçar estas colunas. 

Figura  184 :   Vista para a nave lateral esquerda, nave central e, em último plano, a nave 

lateral direita. 

Figura 185 : Vista para parte da nave central e nave lateral esquerda. 
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Capitel OSN014 

Capitéis do Centro Histórico de Faro 

 

Capitéis de folhas nervuradas, corintizantes, outros motivos no cálato(folha e influência do capitel 

compósito. 
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Capitéis do Centro Histórico de Faro 

 

Capitéis de folhas nervuradas, corintizantes, outros motivos no cálato(folha e influência do capitel 

compósito. 

 

 

O 

 

S 

 

N 

 

0 

 

1 

 

5 
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Capitéis do Centro Histórico de Faro 

 

Capitéis de folhas nervuradas, corintizantes, outros motivos no cálato, influência  compósita?  

OSN018 

 As faces do capitel apresentam um forte desgaste a que se juntou a dificuldade de fotografar em 

alguns ângulos devido à luz do Museu. Parece notar-se a folha no interior do cálato e nos seus 

intervalos as rosetas talvez no topo das hastes como os capitéis anteriores. 

Outra face com recurso a flash.  
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Capitéis de folhas nervuradas, corintizantes, outros motivos no cálato, influência  compósita?  

OSN027 

De procedência desconhecida mas tipologicamente muito semelhantes aos anteriores 

Florão 

Caule 

e 

roseta Folha 

central 

 Capitel danificado nas sua faces e muito esbatido nos motivos 
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O 

 

S 

 

N 

 

0 

 

1 

 

7 

Capitéis do Centro Histórico de Faro 

Capitel compósito  
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Face 4 

Face 3 
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    8.3.2. Os capitéis de Sil-

ves 

                8.3.2.1. Os capi-

téis da romana Cilpes  

Capitel de folhas nervura-

das, coríntio- OSN007 
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8.3.2.2. O capitel de Cilpes na Antiguidade Tardia  

 Capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre – OSN006 
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 8.3.2.3. Depois da Antiguidade Tardia, de Cilpes a Xelb 

      

Capitel de folhas nervuradas, coríntio – OSN008 

OSN008 

 
Fotografia de 

Rosa Varela Gomes; Mário Varela Gomes,  Catálogo Palácio Almóada do Castelo de Silves, nº 

138, p. 101 (escavação de Rosa Varels Gomes) 
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Capítulo IV 

 

Os  capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal 

(séculos III/IV-VIII) 

 

 

IV.9. Grupo Episcopal Bracarense 

(BRC) 



 

IV. 9. Grupo episcopal bracarense 

(BRC) 

Bracara 

  

Bracara Augusta e Dume 

Ponte de Lima 

Chaves 

Vinhais 

Amares 

Vila Verde 

Barcelos 

 

Vila Nova de 

Famalicão 

Guimarães 

Figura 195: Distribuição dos capitéis no espaço do grupo episcopal bracarense  

 

A  preto– a área que corresponde actualmente ao Distrito de Braga; 

A cor-de-rosa claro– actualmente concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo; 

A Verde– actualmente concelho de Chaves, distrito de Vila Real; 

A amarelo- actualmente concelho de Vinhais, distrito de Bragança. 
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Rio
 M

in
ho 

Rio Douro 

Rio Lima 

Rio Cávado 

Rio Ave 

 

Figura 197 :  O conuentus bracaraugustano. Adaptado de José Mattoso, História de Portu-

gal, vol I, 1992, p. 229. 

Figura 196:   Os rios do Entre o Douro e o Minho e a capital do grupo episcopal bracaraugustano. 

Adaptado de Mário Jorge Barroca, “Contribuição para o Estudo dos Testemunhos..”.IX Centenário 

da Dedicação da Sé de Braga…, 1990, p. 102.  

Bracara Augusta 
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                                                    Os Capitéis de Braga 

A 

C 

B 

D 

Figura 198:  Distribuição dos capitéis na área que actualmente corresponde ao concelho de Braga. 

 

                   A distribuição segue uma linha centrifuga: 

 

                                 A– área central correspondente a Bracara Augusta (actuais freguesias da 

Cividade e Sé); 

 

                                 B– área correspondente à cidade romana e pré-romana (actuais freguesias de 

Maximinos e S. Lázaro; 

 

                               

                                C– área correspondente a Bracara da Antiguidade Tardia, Dume e S. Frutuo-

sos de Montélios (actuais freguesias de Dume e Real); 

 

 

                                 D– área rural envolvente a Bracara (correspondente às actuais freguesias de 

Semelhe, Ferreiros,  Palmeira, Adaúfe, Mire de Tibães e S. Paio de Merelim). 

 

Adaptado do mapa das Freguesias de Braga:  

D 
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                                Capitéis da área A– área central correspondente a Bracara Augusta (actuais 

freguesias da Cividade e Sé); 

 

Figura  199 :   Malha urbana de Bracara Augusta.  A escavação da ínsula das Carvalheiras, pos-

sibilitou a compreensão do módulo utilizado no planeamento da cidade romana de Bracara. O 

módulo segue a medida de 150 pés de lado de um quadrado ou seja cerca de 44,33metros de lado. 

Esta medida resulta numa área de 1 actus, o equivalente a 120 pés ou seja 35,48m. 

1 e 2 = Ínsula das Carvalheiras e mercado da Sé (actual freguesia da Sé); 

A, B e B1= Termas do Alto da Cividade, provável área do forum e ex-Albergue Municipal (actual 

freguesia da Cividade); 

 

Adaptado de Manuela Martins, Bracara 

Augusta– cidade romana, Braga, 2000, 

A 

B 

1 

B1 

2 
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Figura 200 :   Sobre a malha urbana de Bracara Augusta, um mapa com os principais vestígios:  

Cor-de-rosa = balnea do Alto da Cividade; Azul = Largo Paulo Orósio (fórum) e ex-albergue dis-

trital(cloaca romana e pórtico); Cor de laranja = Museu Pio XII (domus de Santiago com mosaico)

(Freguesia da Cividade); 

 

Castanho= Sé; Verde= ínsula das Carvalheiras (freguesia da Sé). 

 

Adaptado de Manuela Martins, Bracara Augusta– cidade romana, Braga, 2000, pp. 57-70  

 

 

A 

B 

1 

B1 

2 

                               

  Capitéis da área A– área central correspondente a Bracara Augusta (actuais freguesias da Civi-

dade e Sé); principais vestígios. 

 

Muralha do 

Baixo-império 
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                                            3.2.1.3.2. Os capitéis de Dume 

Figura  202 : A Igreja paroquial de Dume e  parte da área escavada 

correspondente à abside sul da Basílica do século VI (círculo). 

Figura 203: Planta  da 

basílica de Dume. 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 365    



            IV.3.1.4. Os capitéis do grupo episcopal de Dume: Igreja de S. Martinho 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios- BRC040 e BRC043; 

Capitel de folhas lisas, coríntio- BRC041; 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, motivo liriforme-BRC057. 

  

BRC041 

 

 

 

 

 

 

 

          BRC040 
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BRC043 

 

 

 

 

 
 

BRC057 
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3.3.1.4. Área rural envolvente a Bracara (correspondente às actuais freguesias de 

Semelhe, Ferreiros, Palmeira, Adaúfe, Mire de Tibães e S. Paio de Merelim). 

 O capitel de Semelhe- Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC046 

 

BRC046 
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                                               O capitel de Ferreiros 

 

                                      Capitel compósito, tipo 2- BRC065 

I                                            Os capitéis de Palmeira 

 

Capitel de folhas, privado de volutas (ou cálato folheado) - BRC050; 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC053 

BRC050: entalhe no leito de assentamento 

para colocação em pilar. 

BRC053 
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                                                 Os capitéis de Adaúfe 

 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios- BRC032 e BRC038; 

Capitel de folhas, privado de volutas- BRC059  

BRC032 

 

BRC038 

BRC059 
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                                 IV. 3.1.11. Os capitéis de Mire de Tibães 

 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios- BRC052 e BRC056; 

Capitéis compósitos, tipo 2- BRC055;BRC063 

BRC052 

BRC055 

BRC056 

BRC063 
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                                         O capitel de S. Paio de Merelim 

 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC021 

BRC021 
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                            Os Capitéis de Vila Nova de Famalicão 

Capitéis de Folhas nervuradas, coríntios- BRC031 e BRC049 

BRC031 

BRC049 
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                                                   Os capitéis de Vila Verde 

                         Capitéis de folhas nervuradas, coríntios- BRC062, 

                         Capitel corintizante, outros motivos no cálato- BRC068 

BRC062 

BRC068 

(Duas Igrejas) 

 

 

Os capitéis do Distrito de Viana 

do Castelo 

Capitéis de Ponte de Lima 

Capitéis de Folhas nervuradas, 

coríntios – BRC037 e BRC067 

BRC037 

BRC067 
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3.2.3. Os capitéis de Chaves (actual distrito de Vila Real) 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC075 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, outros motivos no cálato– BRC077 

 

BRC075  - Fotografia do Museu da Região Flaviense– 

núcleo de arqueologia 

BRC077: Fotografia de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, 

História da Arte em Portugal, vol. 2, 1993, p. 39;  

BRC077:Fotografia do Museu da Região Flaviense– 

núcleo de arqueologia 
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         3.2.4. O capitel de Vinhais (actual distrito de Bragança) 

Capitel esboçado- BRC074 

BRC074 

Fotografia de Justino Maciel 
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                       3.2.5. Capitéis de proveniência desconhecida  

BRC002– Jónico liso de influência toscana 

BRC016—folhas nervuradas, coríntio 

Fotografia do Museu do Tesouro da Sé de Braga 
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BRC017 De folhas, privado de volutas 

Fotografia do Museu do Tesouro da Sé de Braga 

BRC019 Fragmento; matriz coríntia 
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BRC020– jónico liso de influência toscana 

BRC045– Matriz coríntia 
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BRC054– folhas nervuradas, coríntio 
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                                 IV.3.1.5. O capitel de Maximinos 

 

 

                             apitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC029 

BRC029 
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                                      IV. 3.1.6. O capitel de S. Lázaro 

 

                      Capitel jónico liso de influência toscana- BRC034 

 

BRC034 

Bálteo 
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                      IV. 3.2. Os capitéis do grupo episcopal bracarense (BRC) 

                                      3.2.1. Os capitéis de Braga (actuais áreas do distrito de Braga e concelho 

de Braga)                                3.2.1.1. Área central correspondente a Bracara Augusta (actuais 

freguesias da Cividade e Sé):        CIVIDADE 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios-BRC023 e BRC064; 

Capitéis de folhas lisas, coríntios – BRC018 e BRC072; 

Capitel toscano- BRC076 

BRC023 

BRC064 

 

BRC072 
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BRC018 

 

BRC076 
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                                                 SÉ 

Capitéis de folhas nervuradas, coríntios, BRC001, BRC024, BRC042, BRC044, BRC066; 

Capitéis compósitos, tipo 2-BRC047; BRC051; 

Capitel folhas nervuradas, corintizante, motivo liriforme-BRC058; 

BRC001 Insula das Carvalheiras 

BRC024 “Casa Solarenga do Campo das Carva-

lheira”(designação do Catálogo, Luís Fontes, p. 

47) 

 

 

 

 

 
 

BRC042 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 356    



BRC044 

 

 

 

 

BRC066 
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BRC047 

BRC051 

BRC058 
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                     IV. 3.1. Os capitéis do grupo episcopal bracarense (BRC) 

                           IV.3.1.1. A capela de S. Frutuoso de Montélios 

Figura 202: Desenho representativo da Igreja e Mosteiro dos Monges Capuchos de S. 

Francisco que foi remodelado nos inícios do século XVIII (1728), envolvendo completa-

mente a Capela de S. Frutuoso . 
                     Fotografia do placard do Museu da Capela de S. Frutuoso 

Figura 203: Fachada actual (2009) da Igreja do Mosteiro da Ordem dos Monges Capuchos de S. 

Francisco e a pequena Capela ao lado. Os muros do Mosteiro de S. Francisco correm na direcção 

nascente e num deles foi encontrado o capitel BRC014. 
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O espaço interno da Capela de S. Frutuoso de Montélios 

Figura 204: A planta da Capela de S. Frutuoso de Montélios segundo o arquitecto responsável 

pelas obras de restauro dos anos 30 do Século XX, Moura Coutinho. De notar a disposição de 

22 colunas. 

 
Manuel Monteiro, S. Frutuoso-uma Igreja Mozárabe, Braga, 1939, p. 23 

 

Figura 205: Planta da Capela de  

S. Frutuoso de Montélios,  segundo 

Gómez Moreno. 

 

A preto- os muros que subsistiam 

aquando do restauro; 

 

A tracejado– as parcelas de alicer-

ces antigos que se encontraram. 

 

A branco– as partes que as obras da 

Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais restaura-

ram. 

 

As setas brancas (responsabilidade 

nossa) indicam os locais das foto-

grafias da página seguinte. 

 
Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Histó-

ria da Arte em Portugal, Arte da Alta Ida-

de Média, 2ªedição,  1993, p. 96. 
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IV. 3.1.2. Os capitéis “in situ” do Mausoléu de S. Frutuoso de Montélios  

                                        Figura 206 :  Planta da Capela de S. Frutuoso.  

                         As linhas azul e vermelha servem de orientação para localizar os capitéis. 

Os capitéis BRC00009 e BRC010 marcados com um círculo a preto, não estavam no local porque 

o círculo não tem o interior preenchido como se pode comprovar na página anterior. (Conf texto, 

Capitulo IV. 3.1.2.) 

Capitéis 

Nordeste  

Capitéis  

Sudeste 

Capitéis 

Noroeste  

Capitéis 

Sudoeste  

BRC005 BRC006 

BRC007 

BRC008 

BRC009 BRC010 

BRC011 

BRC012 
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 Figura 207: Organização dos grupos tipológicos dos capitéis   
 

In situ do Mausoléu de S. Frutuoso de Montélios 

 

Tipologia geral: Capitel de folhas nervuradas, coríntio de volutas e hélices em V 

 

 

Grupos: Grupo 1: Sem talhe a trépano 

 

 

BRC005 

 

BRC006 

 

 

 

Grupo II Com talhe a trépano e caulículos com molsura de três pérolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo III: Com moldura do cálato funiforme 

 

 

 

BRC011 

 

BRC012 

 

 

 

 

BRC007 

 

BRC008 

BRC009 

 

BRC010 

A - Folhas largas 

como os frisos 

B- Folhas estreitas 

(colocados pela DGEMN) 

Mármore 

Contexto romano da Antigui-

dade Tardia 

 

Calcário (Pedra de Ança) 

Contemporâneos dos 

capitéis de pilastras 

dos frisos, sobretudo 

o subgrupo A 

 

Calcário (pedra de Ança) 

 

Reutilização de outro subti-

po de capitel coevo da utili-

zação do subgrupo II. 
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                             3.2.2.3. Os capitéis de Guimarães 

                         Os Capitéis de Briteiros (Santa Leocádia) 

 

Capitéis de Folhas nervuradas, coríntio- BRC036, BRC048, BRC061; 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, derivação do motivo liriforme- BRC069 

BRC036 

     BRC048 
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BRC061 

BRC069 
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                                             Os capitéis do Lordelo 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC026; 

Capitel de folhas lisas, coríntio- BRC070 

 

BRC026 

BRC070 

                                            O Capitel do Pinheiro 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio-BRC025 

 

BRC025 
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                                                 O capitel de Castelões 

 

Capitel de difícil atribuição tipológica mas de matriz coríntia- BRC033 

BRC033 

                                            O capitel de S. João da Ponte 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC039 

BRC039 

                                       O capitel de Santa Maria do Souto 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio- BRC035 

BRC035 
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                       O capitel de Santa Cristina de Longos (Falperra) 

 

Capitel de folhas lisas, coríntio- BRC071 

BRC071 
Fotografia de Luís Fontes, “ A Igreja Sueva de S. Martinho de Dume”, O Mosaico na Anti-

guidade Tardia,nº 6, 2008, p. 174 
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                                    3.2.2.1. O capitel de Amares 

Capitel de folhas nervuradas, corintizante, outros motivos no cálato-BRC073 

 

 

 

 

BRC073 
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                          3.2.2.2. Os Capitéis de Barcelos 

Capitéis de Folhas nervuradas, privados de volutas- BRC022 e BRC027; 

Capitéis compósitos, tipo 2- BRC028 e BRC030 (igreja de Gamil) 

BRC022 

 

 

 

 

 

B 

R 

C 

0 

2 

7 
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BRC028 

BRC030 
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348 
 

 

Os Capitéis do Grupo Episcopal Bracarense (BRC) 

Figura 201: Sistematização com base na proveniência (1), informação disponível sobre 

o contexto do achado do capitel (2); Segue-se a identificação (3) e tipologia (4) 

 

ESPAÇO (1) CONTEXTO 

(2) 

ID.CAPTÉIS (3) TIPOLOGIA (4) 

D
is

tr
it

o
 d

e 
B

ra
g

a 

A
m

ar
es

 

Capitel encontrado 

nos terrenos 

ocupados pela Igreja 

paroquial; achado de 

sepulturas; existência 

de Basílica 

visigótica) 

(Cunha, 1954, p. 6) 

BRC073 

 

 

Folhas nervuradas 

corintizante outros 

motivos no cálato 

Barcelos 

BRC022 Cálato folheado 

BRC027 Cálato folheado 

BRC028 Compósito 2 

BRC030 Compósito 2 

B
ra

g
a 

 

 

Balneum  

Teatro 

Forum 

Domus de Santiago 

Cividade 

BRC018 Folhas lisas, coríntio 

BRC023 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC064 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC072 Folhas lisas, coríntio 

BRC076 Toscano 

Insula das 

Carvalheiras 

 

Sé 

BRC001 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC024 Folhas nervuradas, 
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Edifício público sob 

a actual Sé 

Basílica paleocristã 

sob a actual Sé 

coríntio 

BRC042 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC044 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

 

Sé 

BRC047 Compósito 2 

BRC051 Compósito 2 

BRC058 

Folhas nervuradas, 

corintizante, motivo 

liriforme 

BRC066 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Frutuoso de 

Montélios 

Real 

BRC003 
Folhas nervuradas, hélices 

e volutas em V 

BRC004 
Folhas nervuradas, hélices 

e volutas em V 

BRC005 
Folhas nervuradas, hélices 

e volutas em V 

BRC006 
Folhas nervuradas, hélices 

e volutas em V 

BRC007 
Folhas nervuradas, hélices 

e volutas em V 

BRC008 
Folhas nervuradas, hélices 

e volutas em V 

BRC009 
Folhas nervuradas, hélices 

e volutas em V 

BRC010 
Folhas nervuradas, hélices 

e volutas em V 

BRC011 Folhas nervuradas, hélices 
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e volutas em V 

BRC012 
Folhas nervuradas, hélices 

e volutas em V 

BRC013 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

 
BRC014 

Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC015 
Misto: jónico liso de 

influência toscana 

 

 

 

Ecclesia e 

monasterium  
Dume 

BRC040 

 

Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC041 Folhas lisas, coríntio 

BRC043 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC057 
Folhas nervuradas, 

corintizante liriforme 

Próximo da Sé e 

Cividade 
Maximinos BRC029 

Folhas nervuradas, 

coríntio 

     Fonte do Idolo 
S. Lázaro BRC034 

Misto: jónico liso de 

influência toscana 

Semelhe 

(Paço de Semelhe) 

BRC046 

Folhas nervuradas, 

coríntio 

                            Tenões 
BRC060 

Folhas nervuradas, 

coríntio 

Ferreiros (casa junto à Igreja) BRC065 Compósito 2 

 

Palmeira 

BRC050        Cálato folheado  

BRC053 Folhas nervuradas, 
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 coríntio 

                              

 

                              Adaúfe 

BRC032 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC038 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC059 
De folhas, privado de 

volutas 

 

 

Mire de Tibães 

BRC052 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC055 Compósito 2 

BRC056 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC063 Compósito 2 

                      S. Paio de Merelim 
BRC021 

Folhas nervuradas, 

coríntio 

G
u

im
ar

ãe
s 

 

 

 

Briteiros  

(Igreja de Santa 

Leocádia) 

Antiguidade da 

Igreja de Santa 

Leocádia de 

Briteiros 

(Cunha, 1954,pp. 

7-9) 

BRC036 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC048 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC061 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC069 
Folhas nervuradas, 

corintizante liriforme 

 

Lordelo 

BRC026 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC070    Folhas lisas, coríntio 

Pinheiro BRC025 Folhas nervuradas, 
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coríntio 

 

Castelões 

BRC033 

Difícil de precisar dado o 

estado de transformação 

(?) 

S. João da Ponte Paralelo 

ornamental com 

ajimez (Barroca) 

BRC039 

Folhas nervuradas, 

coríntio 

Santa Maria de Souto 
BRC035 

Folhas nervuradas, 

coríntio 

Santa Cristina de 

Longos 

Conjunto palatino 

da Falperra 
BRC071 

Folhas lisas, coríntio 

Vila Nova de Famalicão 

BRC031 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC049 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

Vila Verde 

BRC062 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC068 

(Duas Igrejas) 

Folhas nervuradas, 

corintizante, outros 

motivos no cálato 

D
is

tr
it

o
 d

e 
V

ia
n

a 

d
o
 C

as
te

lo
 

Ponte de 

Lima 

Adro da Igreja 

paroquial de Sta 

Cruz de Lima 

BRC037 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC067 
Folhas nervuradas, 

coríntio 

D
is

tr
it

o
 d

e 
V

il
a 

R
ea

l 

C
h
av

es
 

 
BRC075 

Folhas nervuradas, 

coríntio 

BRC077 

Folhas nervuradas, 

corintizante, outros 

motivos no cálato 
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D
is

tr
it

o
 

d
e 

B
ra

g
an

ç

a 

V
in

h
ai

s  
BRC074 

Capitel esboçado 

 

 

 

 

Capitéis de proveniência desconhecida 

 

Capitéis Tipologia 

 
BRC002 Jónico de influência toscana 

BRC016 Folhas nervuradas, coríntio 

BRC017 De folhas, privado de volutas 

BRC019 Matriz coríntia (fragmento) 

BRC020 Jónico de influência toscana 

BRC045 Matriz coríntia 

BRC054 Folhas nervuradas, coríntio 

 



PDS001  

 

 

Capitel de folhas lisas, privado de 

volutas 

 

Capitel de proveniência desco-

nhecida 

 

(PDS) 
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 Capítulo V 

 

Os Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal  
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77 

40 

6 

5 
16 

30 

69 

14 

Mapa nº  1  Número de capitéis por grupo episcopal  

Total 

geral = 

258 peças. 

1= Prove-

niência 

desconhe-

cida. 

PDS) 

BRC 

LMC 

CNB EGT 

OLS EBR 

PCS 

OSN 
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 Corpus de Capitéis de Antiguidade Tardia em Portugal 

 

                   Número total de capitéis estudados e Número por G. Episcopal 

 

Número de peças estudadas: 258; 

 

Número de peças estudadas por Grupo Episcopal por ordem crescente: Quadro nº 2   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Grupos Episcopais Nº de peças % 

PDS 1 0,38 

OLS 5 1,9 

LMC 6 2,3 

EGT 14 5,4 

EBR 16 6,2 

OSN 30 11,6 

CNB 40 15,5 

PCS 69 26,7 

BRC 77 29,8 

Total  258 100 

Número de capitéis por Tipologia e Tipologia/Grupo Episcopal :Quadro nº 3 

 

Número de peças com Tipologia atribuída: 233 (90,3%); 

Numero de peças sem Tipologia atribuída: 25 (9,6%.); 

 

Número de peças com Tipologia atribuída por Grupo Episcopal (ordem alfabética):  

 

 

 

Grupos episco-

pais 

Nº total de 

peças 

Nº de peças com tipologia 

atribuída 

% Tipologia atribuída 

em relação ao total por 

Grupo episcopal 

BRC 77 75 97,4 

CNB 40 24 60 

EBR 16 16 100 

EGT 14 14 100 

LMC 6 6 100 

OLS 5 5 100 

OSN 30 27 90 

PCS 69 65 94,2 

PDS 1 1 100 

Total 258 233  90,3 
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Quadro nº 4: Número de peças com Tipologia atribuída por Grupo Episcopal (ordem 

crescente da % de tipologia atribuída em relação ao total do grupo episcopal.  

 

 

Número de capitéis com Cronologia Atribuída 

 

Número de peças sem cronologia atribuída: 15 ( 6,5 % ) 

Número de peças com  Cronologia atribuída: 241 (93,4%) 

 

Número de capitéis com cronologia atribuída por Grupos episcopais: Quadro nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grupos episcopais Nº total de peças Nº de peças com tipolo-

gia atribuída 

% Tipologia atribuída 

em relação ao total por 

Grupo episcopal 

CNB 40 24 60 

OSN 30 27 90 

PCS 69 65 94,2 

BRC 77 75 97,4 

EBR 16 16 100 

EGT 14 14 100 

LMC 6 6 100 

OLS 5 5 100 

PDS 1 1 100 

Total 258 233 90,3 

Grupos Epis-

copais 

Antiguidade 

Clássica 

Antiguidade Tar-

dia 

Séculos IX e 

X 

total % em 

relação 

ao total 

por G. 

Episc. 

BRC 17 37 19 73 94,8 

CNB 8 31 0 39 97,5 

EBR 1 15 0 16 100 

EGT 4 9 0 13 92,8 

LMC 0 4 2 6 100 

OLS 0 3 2 5 100 

OSN 1 26 1 28 93,3 

PCS 1 55 4 60 86,9 

PDS 0 1 0 1 100 

Total 32 181 28 241 94,1 
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Quadro nº 6: Capitéis pelas províncias: Gallaecia e Lusitania 

 

  

Capitéis por Tipologias por Grupos episcopais   Quadro nº 7 

G. Episcopal Bracarense– Gallaecia 

 

Grupos episco-

pais 

Nº total de peças/G. 

Episc 

Nº total de peças por 

Província 

Províncias % relação 

ao total 

BRC 77 77 Gallaecia 29,9 

CNB 40    

EBR 16    

EGT 14    

LMC 6    

OLS 5    

OSN 30    

PCS 69    

PDS 1   70,0 

Total 258 258-1(PDS)=257   

Lusitania 180 

 BRC   

Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portu-

gal  Fi % 

II. Toscana       1 1,3 

     1.1 Normal 35 46,6 

    1. Coríntio 1.3.Hélices e volutas em V 10 13,3 

      1.4 Volutas em V 1 1,3 

     2.1.Motivo liriforme 1 1,3 

   A. Folhas nervuradas 2. Corintizante   2.2.Derivação do Motivo Liriforme 2 2,6 

III. Coríntia     2.4.Outros motivos no cálato 3 4 

    3. Cálato folheado    3 4 

    

 5. De folhas, privado 

de volutas   2 2,6 

   B. Folhas lisas 1. coríntio 1.1.Normal 5 6,6 

 IV. Mista  A. Folhas nervuradas  2. Compósito 2 7 9,3 

   B. Folhas lisas  2. Jónico liso de influência toscana 4 5,3 

V. Esboçado       1 1,3 

VI- Quatro folhas, corintizante influência 

bizantina       0 

Total G. Episco-

pais     75 100 
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Capitéis por Tipologias por Grupos episcopais 

G. Episcopal Conimbrigense– Lusitania: Quadro nº 9  

Quadro nº  11    G. Episcopal Eborense– Lusitania 

 

Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia 

em Portugal  CNB CNB Fi % 

I. Jónica       1 4,1 

II. Toscana       2 8,3 

     1.1 Normal 4 16,6 

    1. Coríntio 1.2. Asiático 1 4,1 

  

 A. Folhas nervu-

radas  

1.3. Hélices e volutas 

em V 4 16,6 

   2. Corintizante   

2.4.Outros motivos no 

cálato 3 12,5 

III. Coríntia   3. Cálato folheado    2 8,3 

  III. B. Folhas lisas 1. Coríntio 1.1.Normal 2 8,3 

      2.3. Cálato livre 2 8,3 

IV. Mista    

2. Jónico Liso de 

influência toscana 1 4,1 

V. Esboçado       1 4,1 

VI- Quatro folhas nervuradas, 

influência bizantina     1 4,1 

Total G. 

Episcopais    24 100 

Toral Província Lusitania     

       

          

     

Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal EBR Fi % 

III. A. Folhas nervuradas 1. Coríntio 1.1 Normal 3 18,7 

III. Folhas nervuradas 2. Corintizante   2.1.Motivo liriforme 2 12,5 

  2.4.Outros motivos no cálato 3 18,7 

III. B. Folhas lisas        1. coríntio 1.1.Normal 2 12,5 

  1.2. Hélices e volutas em V 2 12,5 

III. B. 2. Corintizante 2.3. Cálato livre 2 12,5 

 IV. Mista  1. Compósito normal 1 6,25 

 VI. A. Quatro folhas nervuradas, inf.. bizanti-

na   1 6,25 

    16 100 
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Quadro nº 13- G. Episcopal Egitaniense– Lusitania 

 

 

 Quadro nº 15- G. Episcopal Lamecense– Lusitania 

 

Quadro nº  17- G. Episcopal Olisiponense– Lusitania 

 

 

 

 EGT 

Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portu-

gal  Fi % 

 II.Toscana     1 7,1 

III.A. Folhas nervuradas 1. Coríntio 1.1 Normal 2 14,2 

  1.4 Volutas em V 5 35,7 

  3. Cálato folheado    1 7,1 

III.B. Folhas lisas 1. coríntio 1.1.Normal 2 14,2 

IV. B. Folhas lisas  2. Jónico liso de influência toscana 2 14,2 

    3. Coríntio, jónico e  toscano 1 7,1 

total      14 100 

  

Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portu-

gal  LMC Fi  % 

          

  

III. A . Folhas ner-

vuradas 1. Coríntio 1.1 Normal 2 33,3 

   1. Coríntio 1.3.Hélices e volutas em V 4 66,6 

Total G. 

Episcopais       6 100 

   OLS 

Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tar-

dia em Portugal    Fi % 

III. Coríntia 

A. Folhas nervu-

radas 1. Coríntio 1.1 Normal 2 40 

     2. Corintizante  

2.2.Derivação do 

Motivo Liriforme 1 20 

  B. Folhas Lisas 1. Coríntio 1.1.Normal 1 20 

IV.Mista     3. Compósito 3 1 20 

Total G. 

Episcopais     5 

10

0 
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Quadro nº 19- G. Episcopal Ossonoba– Lusitania 

   OSN 

Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em 

Portugal  Fi % 

         

         

   1. Coríntio 1.1 Normal 6 22,2 

     1.3.Hélices e volutas em V 1 3,7 

  

A. Folhas nervura-

das 2. Corintizante       

     2.1.Motivo liriforme 2 7,4 

     2.3. Cálato livre 1 3,7 

 III. 

Coríntia     2.4.Outros motivos no cálato 5 18,5 

    1. Coríntio 1.1.Normal 2 7,4 

    2. Corintizante 2.1.Motivo liriforme 1 3,7 

  B. Folhas lisas  2.2. Derivação motivo liriforme 1 3,7 

      2.3. Cálato livre 3 11,1 

IV. Mista   

A.      Folhas nervu-

rada 1. Compósito normal 1 3,7 

     3. Compósito 3 1 3,7 

      

VI- A. Quatro folhas nervuradas,  

influência bizantina 1 3,7 

    

VI- B. Quatro folhas lisas, influên-

cia bizantina 2 3,7 

Total G. 

Episco-

pais     27 
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Quadro nº 21 G. Episcopal Pacense– Lusitania 

 

Tipologias de Capi-

téis da Antiguidade 

Tardia em Portugal  PCS  Fi % 

I. Jónica          

II. Toscana          

    1. Coríntio 1.1 Normal 1 1,5 

      1.4 Volutas em V 2 3,0 

   A. Folhas nervuradas 2. Corintizante   2.1.Motivo liriforme 5 7,6 

     

2.2.Derivação do Motivo Liri-

forme 4 6,1 

III. Coríntia     2.4.Outros motivos no cálato 2 3,0 

    3. Cálato folheado    4 6,5 

    4. Folhas de Água   1 1,5 

    1. coríntio 1.1.Normal 3 4,6 

   1.2. Hélices e Volutas em V 4 6,1 

      1.3.Volutas em V 9 15,3 

    2. Corintizante 2.1.Motivo liriforme 2 3,0 

  B. Folhas lisas  2.2. Derivação motivo liriforme 2 3,0 

     2.3. Cálato livre 10 15,3 

      2.4. Outros motivos cálato 1 1,5 

     3.2. Privado de volutas 1 1,5 

      3.3 Sugerindo volutas 1 1,5 

IV.Mista     4. Jónico/corintizante 1 1,5 

    B. Folhas lisas 1. Compósito normal 1 1,5 

V. Esboçado       7 10,7 

VI- Quatro folhas nervuradas, influên-

cia bizantina     2 3,0 

VI- Quatro folhas lisas, influência 

bizantina   2 3,0 

Total G. Epis-

copais    65  

Toral Província Lusitania   65  
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Quadro nº 23 Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal BRC CNB EBR EGT LMC OLS OSN PCS PDS 0

I. Jónica 1 1 1

II. Toscana 1 2 1 4 4

1.1 Normal 35 4 3 2 2 2 6 1 55

1. Coríntio 1.2. Asiático 1 1

1.3.Hélices e volutas em V 10 4 4 1 19

1.4 Volutas em V 1 5 2 8

A. Folhas nervuradas 2. Corintizante  0

2.1.Motivo liriforme 1 2 2 5 10

2.2.Derivação do Motivo Liriforme 2 1 4 7

2.3. Cálato livre 1 1

III. Coríntia 2.4.Outros motivos no cálato 3 3 3 5 2 16

3. Cálato folheado 3 2 1 4 10

4. Folhas de Água 1 1

 5. De folhas (privado de volutas) 2 2 130

1. coríntio 1.1.Normal 5 2 2 2 1 2 3 17

1.2. Hélices e volutas em V 2 4 6

1.3.Volutas em V 9 9

2. Corintizante 2.1.Motivo liriforme 1 2 3

B. Folhas lisas 2.2. Derivação motivo liriforme 1 2 3

2.3. Cálato livre 2 2 3 10 17

2.4. Outros motivos cálato 1 1

 3. De folhas 3.1. (Privado de volutas) 1 1 2

3.2 (Sugerindo volutas) 1 1 59

A.      Folhas nervurada 1. Compósito normal 1 1 2

2. Compósito 2 7 7

3. Compósito 3 1 1 2

IV.Mista 4. Jónico/corintizante 1 1 12

B. Folhas lisas 1. Compósito normal 1 1

2. Jónico liso de influência toscana 4 1 2 7

3. Coríntio, jónico e  toscano 1 1 9

V. Esboçado 1 1 7 9 9

VI- A. Quatro folhas nervuradas, influência bizantina 1 1 1 2 5 5

VI- B. Quatro folhas lisas, influência bizantina 2 2 4 4

Total G. Episcopais 75 24 16 14 6 5 27 65 1 233 100,00%

Toral Província Lusitania 24 16 14 6 5 27 65 1 158 6780,00%

Total Província Gallaecia 75 75 32,10%
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Capítulo V– Ábacos/leito de espera dos capitéis coríntios ou capitéis com ábaco 

coríntio (capitéis compósitos) 

Tipo 3 : Formato de ábaco coríntio com lados 

recurvos  em ligeiro ressalto sobre o cálato 

circular.  

 

Tipo 1: Placa de sustentação em ligeiro ressalto sobre o leito de espera do capitel. A superfície 

inferior à sua volta constitui a superfície de descarga.  

 Ginouvès, Dictionnaire Methodique de l’Architecture Grecque er Romaine, 1992, volume II, p.79 

tablette portante, tablette de appui, scamillus. 

Tipo 2: Leito de espera 

liso.. 

Este tipo de leito de espera 

pode ter orifício central de 

encaixe. 

 

 

EBR009 
EBR011 
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                                             BRC059 

Tipo 3 

OLS004 

Tipo 3 

Motivo axial muito saliente 

                                                  OSN009 

Tipo 2 :  Indicação do  registo de medidas e proporções sobre a circunferência corres-

pondente ao cálato (em ligeiro ressalto? Ver Ficha correspondente). Traçado das linhas 

perpendiculares aos motivos axiais e extremos diagonais do ábaco. Orifício central para 

encaixe. 
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BRC055 

CNB 002 

Tipo 3 

Capítulo V- Ornamentação do ábaco  

CNB0264 

Óvalos e dardos 

EBR008 

 

Pequenas sépalas 

Tipo 4: Conjugação dos Tipos 1 e 3. 

 

Placa de sustentação e ábaco recuado 

sobre o cálato. 

Tipo 5  ? PCS059 corte com profundidade no leito de 

assentamento 
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Capítulo V– Motivos axiais 

 

 

 

 

 

BRC069 

Motivo axial semicircular repousando sobre 

o cálato 

BRC058 

Grande florão ocupando o ábaco e cálato 

 Motivo axial- Capitel folhas nervuradas 

corintizante, da Casa romana do Museu 

de Mértola  (não integrante deste traba-

lho) 

BRC042 

Motivo axial sobre o cálato 
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PCS065 

Motivo axial em grande florão que 

ultrapassa as medidas do ábaco EGT010 

Motivo axial em grande florão que 

ultrapassa o ábaco 

PCS005 ábaco ornamentado  

Motivo axial em vieira invertida; ábaco com 

quadrados de diagonais cruzadas u em aspa.  
PCS063 

Motivo axial, palmeta ou vieira? 

Óvalos na ornamentação da moldura 

ou lábio do cálato 

EBR006 

Motivo axial em vieira invertida 

 

 

OLS004 

Motivos axiais distintos e 

salientes; moldura do cálato 

ornamentada (motivo funifor-

me); 
 

Capítulo V– Motivos axiais 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 412    



OSN009 

OSN023 

Ábaco liso 

BRC001 

Ábaco emoldurado 

BRC077 

Motivo axial em vieira 

BRC066 

Motivo axial em vieira semi-embebido no 

limite saliente do cálato 

PCS015 

Motivo axial semicircular 

PCS025 

Motivo axial paralelepipédico 

BRC011 

Moldura funiforme do lábio do cálato 

BRC004 

Motivo funiforme na parte superior do capitel (?) reutilizado. 

 Capítulo V– Motivos axiais e molduras do cálato  

Motivo 

que ter-

mina em 

folhas de 

formato 
cordifor-

me 

(hederae

? 
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Capítulo V– Motivos axiais 
 

 

 

 

 

 

OLS005 

Motivo axial em roseta e botão 

central 

OLS005 

Motivo axial em estrela de seis pontas 

chanfradas e botão central 

CNB001 

Elemento invulgar no cálato do capitel: 

duas hipóteses: partirá da moldura do 

motivo axial?  

Resultará da simplificação da curva em 

V de volutas (numa reminiscência da 

matriz coríntia?...este capitel é corinti-

zante).Paralelo, Capitel da Igreja de S. 

Roman, Cabrera, 2007, p. 633 

PCS035  

Capitel com moldura semicircular à 

volta do motivo axial com expansão 

das pontas para os ângulos do ábaco. 

Proximidade evolutiva para o capitel 

CNB001? 

BRC014 

Astrágalo junto ao leito inferior 

do cálato em motivo funiforme. 

Capítulo V- Moldura do leito de assentamento do 

cálato: astrágalo 

EBR013 

Astrágalo liso mas saliente do leito de 

assentamento 
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Capítulo V- Folhas Lisas (análise do perfil e ponto onde nasce) 

 

 

EBR001 

Folha em concha 

EBR014 

Folha em concha 

EBR015 

Folha bilobada e arranque acima do leito de assentamento (também 

PCS047 e vários exemplos de Mérida no Parador Nacional de Turismo 

PCS015 

Folha em concha 
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Folha em “fita dobrada, “segundo terminologia de 

D. Fernando de Almeida.  

A ponta está cortada e a folha nasce acima do leito 

de assentamento. Folhas inferiores próximas umas 

das outras. (exemplos em Mérida, Museu Visigóti-

co) 

PCS006 

Folha arredondada que nasce acima do leito 

de assentamento 

PCS017  

Arranque acima do leito de assentamento ; 

folha com moldura circundante; saliência da  

folha tendencialmente em concha. 

BRC071 

Folha apontada/lanceolada 

PCS064 

 

Capítulo V- Folhas Lisas (análise do perfil) 

Volume II: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 416    



Capítulo V– Folhas nervuradas (perfil e lóbulos); acanto e folhas de palma; caulícu-

los  

BRC068 

Folha de palme aderente ao cálato 

e caulículos ornamentado com 

motivo funiforme diagonal 

BRC064 c 

Caulículos nervurados; folhas de 

acanto 

BRC073 

Caulículos ornamentados; palmetas aderen-

tes 

CNB039 

Folhas aderentes ao cálato, palmetas 

e caulículos com três botões. 

BRC001 

Caulículos com moldura inferior e superior lisa con-

tendo motivo funiforme; folhas de acanto. 
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Capítulo V- Folhas nervuradas: acanto e folha de palma 

 

 

OLS003 

Folhas nervuradas, coríntio; talhe geometrizante; o 

nervurado da folha de acanto reside no recorte 

lobular. 

BRC066 

Folha nervurada, zona interlobular em 

triângulo invertido; a folha de acanto 

média central parte das duas inferiores, 

quase se apoiando nelas. 

EBR006 

Folha de acanto nervurada: esquerda, lóbulos 

de acanto lanceolados; direita, aplicação poste-

rior de trépano 

EBR013 

Folha de acanto apontada/lanceolada 
 

EBR007 folhas de acanto ligadas em curva, 

junto ao leito se assentamento movimento 

ondulante. 

BRC004 

As folhas de acanto nervuradas com ponta biloba-

da; separação entre as folhas inferiores; 

Folha central média sobre as inferiores como no 

modelo BRC066, de um período temporal distante; 

Trépano circular a marcar zona interlobular. 
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EGT001 

Capitel singular; folhas de hera de 

formato cordiforme, em ponta de 

lança 

EBR009 

Folha nervurada bilobada 

BRC003 

Folha nervurada bilobada 
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PCS033  

Pormenor ornamental da moldura do cálato: semi-

círculos, óvalos. 

suporte para volutas; 

motivo axial em vieira 
 

A partir da fotografia do catálogo da Igreja Matriz de Mérto-

la, 

PCS006 

As espirais das volutas  apoiando-se num 

suporte lateral 

PCS003  

Duas tiras d apoio da espiral da voluta na 

folha 

OSN012 

Apoios exuberante da espiral da voluta n 

folha. Designado capitel com “asas”. 

BRC004 

Apoio dos ângulos do ábaco nas 

folhas angulares 

 

Intermediários/Apoios entre elemen-

tos dos capiteis 

PCS062 

Hipótese de evolução da “asa”: 

exemplo de Miróbriga, folhas ner-

vuradas, corintizante. Uma haste 

circunda a voluta e dirige-se ao 

cálato; se a referida haste se afastar 

do cálato e se prolongar para uma 

folha, forma a “asa”. 
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CNB040 

Talhe biselado 

EBR007 

Talhe biselado vertical formando nas pontas 

pequenos circulos  

Pé de altar do Museu de Évora  

Talhe biselado formando triângulos nas   

pontas. 

PCS011 

Talhe a bisel quase lembrando tri-

fólios 

PCS007 Talhe a bisel revestindo todo o corpo da peça 

Capítulo V- Pormenor do talhe a bisel 
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Fim 



   BRC 

Folhas nervuradas, coríntio normal; 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V; 

Compósito 2; 

Jónico Liso de Influência Toscana 

LMC  

Folhas nervura-

das, hélices e 

volutas em V 

CNB 

Folhas nervuradas, 

hélices e volutas em 

V; 

Folhas lisas, corinti-

zante cálato livre; 

Grande amplitude 

tipológica 

 

OLS 

Folhas nervura-

das, coríntio 

normal; 

Compósito 3. 

EBR 

Folhas nervura-

das, coríntio nor-

mal; 

Folhas nervura-

das, corintizan-

te, outros moti-

vos no cálato; 

Folhas lisas, 

corintizante, 

cálato livre; 

Quatro Folhas, 

influência bizan-

tina. 

 

EGT 

Folhas nervu-

radas, volutas 

em V;  

Jónico Liso de 

Influência tos-

cana. 

PCS 

Folhas lisas, corintizan-

te, cálato livre; 

Folhas lisas, volutas em 

V; 

Folhas nervuradas, 

corintizante, motivo 

liriforme; 

Quatro Folhas, influên-

cia Bizantina. OSN  

Folhas nervuradas, coríntio normal; 

Folhas nervuradas, corintizante, 

outros motivos no cálato; 

Folhas lisas, cálato livre; 

Quatro Folhas, influência bizantina. 

Bracara 

Lamecum 

Conimbrica Egitania 

Olisipo Ebora 

Pax Iulia 

Ossonoba 

 Mapa final: Topografia da Lusitania e da Gallaecia através das Tipologias dos  

Capitéis da Antiguidade Tardia  

Legenda:  

 No conjunto dos grupos episcopais: continuidade tipo-

lógica no conjunto dos grupos episcopais: Matriz Corín-

tia de Folhas nervuradas e lisas ; 

Em cada grupo episcopal = inovação a Sul do Tejo; 

                                        = inovação a Norte do Tejo. 
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Quadro nº 8- Capitéis de Antiguidade Tardia no Grupo episcopal bracarense BRC

A. C. A.C. AT AT AT A.T. A.T AT AT AT AT

I II III IV III/IV V VI V/VI VII VIII VII/VIII final VIII IX X

Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal BRC

II. Toscana 1 1

1.1 Normal 35 13 6 1 9 5

1.3.Hélices e volutas em V 10 2 8

1.4 Volutas em V 1

2.1.Motivo liriforme 1 1

A. Folhas nervuradas 2. Corintizante 2.2.Derivação do Motivo Liriforme 2 1 1

III. Coríntia 2.4.Outros motivos no cálato 3 2 1

3. Cálato folheado 3 1 2

 5. De folhas, privado de volutas 2 1 1

B. Folhas lisas 1. coríntio 1.1.Normal 5 2 1 1 1

IV. Mista A. Folhas nervuradas 2. Compósito 2 7 4 2 1

B. Folhas lisas 2. Jónico liso de influência toscana 4 1 3

V. Esboçado 1 1

VI- Quatro folhas, corintizante influência bizantina

Total G. Episcopais 75

Total Província Gallaecia 75

Percentagem

Totalis parciais 17 37 19

Total preenchido 73
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Quadro nº 10 Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal  CNB A. C. A.C. AT AT AT A.T. A.T AT AT AT AT

I II III IV III/IV V VI V/VI VII VIII VII/VIII final VIII IX X Totais

I. Jónica 1 1

II. Toscana 2 2

1.1 Normal 3 1 4

1. Coríntio 1.2. Asiático 1 1

A. Folhas nervuradas 1.3. Hélices e volutas em V 3 1 4

2. Corintizante  2.4.Outros motivos no cálato 1 2 3

III. Coríntia 3. Cálato folheado 1 1 2

III. B. Folhas lisas 1. coríntio 1.1.Normal 2 2

2.3. Cálato livre 2 2

IV. Mista 2. Jónico Liso de influência toscana 1 1

V. Esboçado 1 1

VI- Quatro folhas, corintizante influência bizantina 1 1

Total G. Episcopais 24
Toral Província Lusitania
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A. C. A.C. AT AT A.T. A.T AT AT AT AT

Quadro nº 12 Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal EBR I II III IV III/IV V VI V/VI VII VIII final VIII IX X

1. Coríntio 1.1 Normal 3 1 2

A. Folhas nervuradas 2. Corintizante  2.1.Motivo liriforme 2 1 1

III. Coríntia 2.4.Outros motivos no cálato 3 2 1

1. coríntio 1.1.Normal 2 1 1

B. Folhas lisas 1.2. Hélices e volutas em V 2 2

2. Corintizanre 2.3. Cálato livre 2 2

IV. Mista A.      Folhas nervurada 1. Compósito normal 1 1

VI- Quatro folhas nervuradas corintizante influência bizantina 1 1

Total G. Episcopais 16
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O capitel cálato folheado não tem cronologia atribuída

A. C. A.C. AT AT AT A.T. A.T AT AT AT AT

Quadro nº 14 Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal EGT I II III IV III/IV V VI V/VI VII VIII VII/VIII final VIII IX X

II. Toscana 1 1

III. Coríntia A. Folhas neruvradas 1. Coríntio 1.1 Normal 2 2

1.4 Volutas em V 5 5

3. Cálato folheado 1

B. Folhas lisas 1. coríntio 1.1.Normal 2 1 1

IV. Mista 2. Jónico liso de influência toscana 2 2

3. Coríntio, jónico e  toscano 1 1

Total G. Episcopais 14

Toral Província Lusitania 14
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Quadro nº 16 Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal LMC A. C. A.C. AT AT AT A.T. A.T AT AT AT AT

I II III IV III/IV V VI V/VI VII VIII VII/VIII final VIII IX X

III. A . Folhas nervuradas 1.1 Normal 2 2

1. Coríntio 1.3.Hélices e volutas em V4 4

Total G. Episcopais 6
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A. C. A.C. AT AT AT A.T. A.T AT AT AT AT

Quadro nº 18 Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal OLS I II III IV III/IVV VI V/VI VII VIII VII/VIII final VIII IX X

III. Coríntia A. Folhas nervuradas 2. Corintizante 1.1 Normal 2 2

2.2.Derivação do Motivo Liriforme 1 1

B. Folhas Lisas 1. coríntio 1.1.Normal 1 1

IV.Mista 3. Compósito 3 1 1

Total G. Episcopais 5

Total Província Lusitania 5

Total tipologia/cronologia 1 2 2
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Quadro nº 20- OSN tipol Cronol

Quadro nº 19 Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal OSN A. C. A.C. AT AT AT A.T. A.T AT AT AT AT

I II III IV III/IV V VI V/VI VII VIII VII/VIII final VIII IX X

III.Coríntia 1. Coríntio 1.1 Normal 6 1 1 3 1

1.3.Hélices e volutas em V 1 1

A. Folhas nervuradas 2. Corintizante  

2.1.Motivo liriforme 2 1 1

2.3. Cálato livre 1 1

2.4.Outros motivos no cálato 5 4 1

1. coríntio 1.1.Normal 2 1 1

2. Corintizante 2.1.Motivo liriforme 1 1

B. Folhas lisas 2.2. Derivação motivo liriforme 1 1

2.3. Cálato livre 3 2 1

IV. Mista A.      Folhas nervurada 1. Compósito normal 1 1

3. Compósito 3 1 1

VI- A. Quatro folhas nervuradas,  influência bizantina 1 1

VI- B. Quatro folhas lisas, influência bizantina 2 2

Total G. Episcopais 27 1 25 1
Toral Província Lusitania 27
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quadro nº 22- PCS Tipol Cronol

Quadro nº 22 Tipologias de Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal PCS A. C. A.C. AT AT AT A.T. A.T AT AT AT AT

I II III IV III/IV V VI V/VI VII VIII VII/VIII final VIII IX X

I. Jónica

II. Toscana

1.1 Normal 1 1

1.4 Volutas em V 2 1 1

A. Folhas nervuradas 2. Corintizante 2.1.Motivo liriforme 5 4 1

2.2.Derivação do Motivo Liriforme 4 3 1

III. Coríntia 2.4.Outros motivos no cálato 2 1 1

3. Cálato folheado 4 1 3

4. Folhas de Água 1 1

1. coríntio 1.1.Normal 3 1 1 1

1.2. Hélices e Volutas em V 4 2 2

1.3.Volutas em V 9 2 1 4 2

2. Corintizante 2.1.Motivo liriforme 2 2

B. Folhas lisas 2.2. Derivação motivo liriforme 2 1 1

2.3. Cálato livre 10 9 1

2.4. Outros motivos cálato 1 1

3.2. Privado de volutas 1 1

3.3 Sugerindo volutas 1 1

IV.Mista 4. Jónico/corintizante 1 1

B. Folhas lisas 1. Compósito normal 1 1

V. Esboçado 7 2

VI- Quatro folhas nervuradas, influência bizantina 2 1 1

VI- Quatro folhas lisas, influência bizantina 2 2

Total G. Episcopais 65

Toral Província Lusitania 65

Total com cronologia atribuída 60

Nota : cinco capitéis esboçados sem atribuição cronológica
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Palavras prévias:  

 

 

 

 

 
Este volume constitui o corpus de Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal. As páginas que se seguem corres-

pondem à impressão do corpus ou Base de Dados dos capitéis em formato electrónico por ordem alfabética do 

local de proveniência (geografia histórica: grupo episcopal da Antiguidade Tardia) e, no interior deste, numerica-

mente ordenados (ex: grupo episcopal pacense, PCS; PCS001 = capitel número 1 desse grupo). As vantagens des-

te formato é a possibilidade de uma actualização constante, da introdução de um grande número de dados e o seu 

consequente trabalho ou filtragem electrónica. 

 

 

 

 

À base de dados, da qual se junta um exemplar de ficha impressa em branco, corresponde uma concepção ou 

estrutura base com todas as hipóteses de escolha. Esta estrutura é apresentada a seguir à ficha em branco.  

 

 

 

Apresenta-se três tipos de índices: 1. índice de local de proveniência do capitel em termos de freguesia actual; 

                                                        2. índice de local onde o capitel se encontra actualmente; 

                                                        3. índice de consulta de: capitel, grupo episcopal, tipologia e integração crono-

lógica. 

 

 

 

Segue-se o índice por páginas para consulta do corpus. 



Capitel Completo? 
Capitel Nº: 

FOTO 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus  Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

«Capitel Nº» «Capi

«Local actual» 

«Freguesia actual» 

«Concelho actual» 

«Distrito actual» 

«Inventário nº» 

«Catálogo nº» 

«Estado de conservação» 

«Reutilização/intervenção» 

«Bibliografia» 

«Proveniência Local» «Proveniência Freguesia» 

«Proveniência Concelho» «Proveniência Distrito» 

«Pro- «Prove-

«Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias» 

«Ciuitas»«Ciuitas» 

«Contexto Suévico da Antiguidade Tardia» 

«Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos 

«Sem Contexto construtivo Conhecido: «Con- «Con

Contexto laico: 

«Contexto religioso» 

«Contexto Laico» 

«Tipo de Planta» 

«Material» 

«Modo de Talhe» 

«Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel» 

Bibliografia: 

«Contexto Romano da Antiguidade Tardia Conuentus» 



«Antiguidade tardia «Crono-

«Descrição» 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica Antiguidade Tardia (contextos e séculos) 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Capitel Nº: «Capitel Nº» 

«Capitel com «Capitel sem 

«Formato do Capitel» 

«Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco» 

«Forma do Leito de «Diâmetro do Leito de 

«Forma do Leito de «Medida da Diagonal do ábaco» 

«Altura máxima das faces do capitel» 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

«Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana 

«Tipologias de Capts descendentes d outros tipos 

«Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana 

«Outras tipologias 1» 

«Outras tipologias 2» 

«Outras tipologias 3» 

«Outras tipologias 4» 

«Outras tipologias 5» 

«Outras tipologias 6» 

«Capiteis esboçados» 



 Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal  

 

 

Estrutura da Base de Dados: 

 

 

 

ESPAÇO; 

FORMA e DIMENSÃO; 

ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO (DECOR). 

Subestrutura da Base de Dados: 

 

ESPAÇO 

 

 

 

Identificação e localização actuais do capitel 

 

Capitel nº  ___________(texto); 

Local _______________(texto); 

Freguesia____________(texto); 

Concelho_____________(texto); 

Distrito______________(texto); 

Inventário nº_________(texto); 

Catálogo nº__________(texto); 

Estado de conservação____(texto); 

Reutilização/Intervenção__________(texto); 

Bibliografia___________(memo). 

 

 

 

 

Proveniência geográfica do capitel 

Local___________(texto); 

Freguesia________(texto); 

Concelho_________(texto); 

Distrito___________(texto); 

Zona rural_________(sim/não); 

Zona urbana_________(sim/não). 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                                                                  

 



Contexto Histórico-Geográfico 

 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia_____(Drop down) 

                                                                              Província ___(drop down) 

                                                                                                      Galécia 

                                                                                          Lusitânia 

 

                                                       Conuentus____(drop down) 

                                                                                                                Bracaraugustano 

Asturicense 

Escalabitano 

Emeritense 

Pacense 

 

Ciuitas_____(texto) 

 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia______(texto) 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia- grupos episcopais__(drop down) 

Bracarense; 

Lamecense; 

Conimbrigense; 

Egitaniense; 

Olisiponense; 

Eborense; 

Pacense; 

Ossonobense. 

Contexto construtivo____      Desconhecido___(sim/não); 

                                              Conhecido______(Sim/não) 

Contexto Laico_________________________(drop down) 

                                                        Uilla 

                                                                    Casa urbana 

                                                             Peristilo 

                                                         Outro: Forum 

Contexto religioso______________________(drop down) 

Basílica 

Ecclesia 

Baptistério 

Mausoleu 

Martirium 

Ecclesia de monasterium 

Templo de uilla 

Outro 

 

Material___________________________(Drop down) 

                                                                Mármore 

Mármore de Trigaches 

Calcário 

Granito 

Arenito 

Outro 

Modo de Talhe_______________________(drop down) 

Bisel 

Trépano 

Relevo plano 

Outro: Modelado; 

Outro: Cinzel e bisel; 



Contexto arquitectónico 

 

Tipos de capitel___________________________(Drop down) 

Coluna isenta 

Coluna adossada 

Colunelo  

Colunelo integrado 

De imposta 

Pilar 

Pilastra 

Pilar integrado 

Pilastra integrada 

Pilastra de friso 

Pilastra de ângulo 

 

Capitel com Imposta_____________(Sim/não) 

Capitel sem imposta______________(Sim/não) 

 

 

Forma e dimensão 

2.1 Formato do capitel________________________(drop down) 

Troncónico 

Troncocilíndrico 

Troncopiramidal 

Troncoprismático 

 

     Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco____(drop down) 

 Recto (90º) 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Obtuso acentuado (120º-180º) 

 

2.2. Forma do Leito de assentamento_______________(drop down) 

                                                                                                Circular 

                                                                                                Quadrangular 

                                                                           Rectangular 

2.3. Diâmetro do Leito de assentamento_____________(Drop down) 

                                                                                                           Pequeno 

Médio 

Grande 

 

2.4. Forma do Leito de espera___________________(drop down) 

Quadrangular 

Rectangular 

Ábaco coríntio 

 

2.5. Medida da Diagonal do ábaco_______________________(drop down) 

Impossível medir 

Proporção Vitruviana 

Aproximado à proporção vitruviana 

Sem relação com proporção vitruviana 

 

2.6. Altura máxima das faces do capitel___________________(drop down)                                             0-14 cm; 

15-19 cm; 

20-29 cm; 

30- 39 cm; 

40-49 cm; 

50 -69 cm; 

+ de 70 cm. 



Ornamentação/Decoração (Decor) 

 

Descrição (Memo) 

 

Tipologias de Capitéis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas_______________________________

(drop down) 

 

                    Corintizante Cálato Livre 

              Corintizante Motivo Liriforme 

 Corintizante Derivação Motivo Liriforme 

                    Corintizante Folha no Cálato 

                                               Coríntio 

                            Coríntio volutas em V 

                              De Folhas e Volutas 

                            De folhas, privado de volutas 

 

Tipologias de Capitéis de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas___________________________

(drop down) 

 

                                  Corintizante Liriforme 

       Corintizante Derivação Motivo Liriforme 

              Corintizante Outros Motivos Cálato 

                         De folhas e volutas/biselado 

                                          Cálato folheado 

                                           Folhas de água 

 

Tipologias de Capitéis descendentes de outros tipos de capitéis roma-

nos______________________________(drop down) 

         

                                                           Misto (coríntio, jónico e toscano) 

                                                              Misto (jónico de influência toscana) 

                       Compósito 

                                                  Compósito 2; compósito 3 

Capitéis esboçados 

 

Outras tipologias: 1: Folhas nervuradas, coríntio, hélices e volutas em V; Folhas nervuradas, coríntio, 

volutas em V; Jónico; 

 

 

Outras tipologias: 2: Capitel Toscano; 

Outras tipologias: 3: Folhas nervuradas, hélices e volutas em V; 

Outras tipologias: 4: Esboçado; folhas lisas, hélices e volutas em V; 

Outras tipologias: 5: Quatro folhas nervuradas, influência bizantina; Quatro folhas lisas, influência 

bizantina; 

Outras tipologias: 6: Mista (Jónico/corintizante). 

 

Cronologia:  

Antiguidade Clássica: séculos I e II; 

Antiguidade Tardia: Contexto romano: séc. III; século III/IV; século IV; 

                                  Contexto suévico: séc. V; Séculos V/VI; século VI; 

                                   Contexto visigótico: VII/VIII; VIII; 

Após a Antiguidade Tardia: século IX-X. 
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Capitel Nº Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopaisLocal actual

BRC001 Bracarense Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa

BRC002 Bracarense Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa

BRC003 Bracarense Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa

BRC004 Bracarense Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa

BRC005 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios (noroeste)

BRC006 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios (sudoeste)

BRC007 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios (sudoeste)

BRC008 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios (sudeste)

BRC009 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios (sudeste)

BRC010 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios (nordeste)

BRC011 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios (nordeste)

BRC012 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios (noroeste)

BRC013 Bracarense Museu da Capela de S. Frutuoso de Montélios

BRC014 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios

BRC015 Bracarense Capela de S. Frutuoso de Montélios

BRC016 Bracarense Museu do Tesouro da Sé de Braga

BRC017 Bracarense Museu do Tesouro da Sé de Braga

BRC018 Bracarense Escada de um prédio em Braga próximo das Reservas de Pio XI

BRC019 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC020 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC021 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC022 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC023 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC024 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC025 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC026 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC027 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC028 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC029 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC030 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC031 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC032 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC033 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC034 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC035 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC036 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC037 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC038 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC039 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC040 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC041 Bracarense Reservas do Museu Pio XII(Colecção particular Chaves)

BRC042 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC043 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC044 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC045 Bracarense Reservas do Museu Pio XII
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Capitel Nº Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopaisLocal actual

BRC046 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC047 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC048 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC049 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC050 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC051 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC052 Bracarense Reservas do Museu do Pio XII

BRC053 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC054 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC055 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC056 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC057 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC058 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC059 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC060 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC061 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC062 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC063 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC064 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC065 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC066 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC067 Bracarense Resrvas do Museu Pio XII

BRC068 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC069 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC070 Bracarense Reservas do Museu Pio XII

BRC071 Bracarense Reservas do Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sous

BRC072 Bracarense Museu Pio XII

BRC073 Bracarense Museu Pio XII

BRC074 Bracarense Muro junto a a habitações

BRC075 Bracarense Museu da região flaviense - núcleo de arqueologia

BRC076 Bracarense Escada de um prédio em Braga próximo das Reservas de Pio XI

BRC077 Bracarense Museu da região flaviense - núcleo de arqueologia

CNB001 Conimbrigense Reservas do Museu Nacional Machado de Castro

CNB002 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga

CNB003 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga

CNB004 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga

CNB005 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga - Reservas

CNB006 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga - Reservas

CNB007 Conimbrigense Reservas do Museu Monográfico de Conimbriga

CNB008 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga

CNB009 Conimbrigense Espaço Museu Villa romana do Rabaçal - Reservas gaveta 41

CNB010 Conimbrigense Espaço museu do Rabaçal -Reservas-  gaveta 41

CNB011 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reservas - Gaveta 41

CNB012 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal; Reservas: gaveta 41.

CNB013 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reservas - gaveta 41
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CNB014 Conimbrigense Espaço museu do Rabaçal - Reservas -gaveta 41

CNB015 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reserva Gaveta 41

CNB016 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41

CNB017 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reservas-  gaveta 41

CNB018 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41

CNB019 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41

CNB020 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41

CNB021 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41

CNB022 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41

CNB023 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal; Exposição 1º andar, Vitrine II

CNB024 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal; Exposição 1º andar, vitrine II

CNB025 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal; Exposição no 1º andar, vitrine II

CNB026 Conimbrigense Espaço Museu do Rabaçal; Exposição 1º andar, vitrine II, nº 21.

CNB027 Conimbrigense Desaparecido

CNB028 Conimbrigense Museu Monográfico de Coimbra - Exposição

CNB029 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga - Exposição

CNB030 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga

CNB031 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga - Exposição

CNB032 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga - Reservas: Gaveta 28

CNB033 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga: peristilo

CNB034 Conimbrigense Museu Nacional Machado de Castro

CNB035 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga - Exposição

CNB036 Conimbrigense Museu Monográfico de Conimbriga - Exposição

CNB037 Conimbrigense Igreja de S. Pedro de Lourosa

CNB038 Conimbrigense Bobadela

CNB039 Conimbrigense Quinta de S. Gião da Nazaré

CNB040 Conimbrigense Quinta de S. Gião da Nazaré

EBR001 Eborense Museu de Elvas

EBR002 Eborense Museu de Elvas

EBR003 Eborense Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes

EBR004 Eborense Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes

EBR005 Eborense Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes

EBR006 Eborense Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes

EBR007 Eborense Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes.

EBR008 Eborense Basílica paleocristã de Tróia

EBR009 Eborense Museu Arqueológico e Etnográfico do Distrito de Setúbal (MAE

EBR010 Eborense Museu Nacional de Arqueologia- Reserva

EBR011 Eborense Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho (Estremoz)

EBR012 Eborense Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho (Estremoz)

EBR013 Eborense Museu Nacional de Arqueologia- Reserva

EBR014 Eborense Museu Arqueológico de Vila Viçosa

EBR015 Eborense Museu Arqueológico de Vila Viçosa

EBR016 Eborense Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho (Estremoz)

EGT001 Egitaniense Museu Nacional de Arqueologia - Reservas

EGT002 Egitaniense Museu Tavares Proença Junior  - Reservas
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EGT003 Egitaniense Museu Tavares Proença Junior- Reservas

EGT004 Egitaniense Museu Tavares Proença Junior - Reservas

EGT005 Egitaniense Museu Tavares Proença Junior - Reservas

EGT006 Egitaniense Museu Tavares Proença Junior - Reservas

EGT007 Egitaniense Museu Tavares Proença Junior - Reservas

EGT008 Egitaniense Centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova

EGT009 Egitaniense Museu Nacional de Arqueologia- Reservas

EGT010 Egitaniense Museu Arqueológico Municipal José Monteiro

EGT011 Egitaniense Museu Arqueológico Municipal José Monteiro

EGT012 Egitaniense in situ na  Catedral de Idanha-a-Velha

EGT013 Egitaniense in situ na  Catedral de Idanha-a-Velha

EGT014 Egitaniense in situ na  Catedral de Idanha-a-Velha

LMC001 Lamecense Igreja de S. Pedro de Balsemão

LMC002 Lamecense Igreja de S. Pedro de Balsemão

LMC003 Lamecense S. Pedro de Balsemão

LMC004 Lamecense S. Pedro de Balsemão

LMC005 Lamecense Igreja de S. Pedro de Balsemão

LMC006 Lamecense Igreja de S. Pedro de Balsemão

OLS001 Olisiponense Reservas do Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas

OLS002 Olisiponense Museu Nacional de Arqueologia (reservas)

OLS003 Olisiponense Museu Nacional de Arqueologia (Reservas)

OLS004 Olisiponense Museu Municipal do Cadaval

OLS005 Olisiponense Museu Municipal Leonel Trindade

OSN001 Ossonobense Reservas em Tavira.

OSN002 Ossonobense Paúl de Cima (Colecção Particular)

OSN003 Ossonobense Capela de Nossa Senhora da Rocha

OSN004 Ossonobense Capela de Nossa Senhora da Rocha

OSN005 Ossonobense Capela de Nossa Senhora da Rocha

OSN006 Ossonobense Museu Municipal de Arqueologia de Silves; capitel propriedad

OSN007 Ossonobense Museu Municipal Arqueológico de Silves (Propriedade da Paró

OSN008 Ossonobense Reservas do Museu Municipal de Arqueologia de Silves

OSN009 Ossonobense Museu Municipal Dr. José Formosinho

OSN010 Ossonobense Museu Municipal Dr. José Formosinho; oferta de Francisco Al

OSN011 Ossonobense Igreja da Misericórdia

OSN012 Ossonobense Museu Municipal de Albufeira

OSN013 Ossonobense Museu Nacional De Arqueologia (?)

OSN014 Ossonobense Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique

OSN015 Ossonobense Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique

OSN016 Ossonobense Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique

OSN017 Ossonobense Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique

OSN018 Ossonobense Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique

OSN019 Ossonobense Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique

OSN020 Ossonobense Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique

OSN021 Ossonobense Museu Arqueológico de Lapidar Infante D. Henrique

OSN022 Ossonobense Museu Arqueológico de Lapidar Infante D. Henrique
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OSN023 Ossonobense Museu Arqueológico de Lapidar Infante D. Henrique

OSN024 Ossonobense Reservas do Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henriqu

OSN025 Ossonobense Reservas do Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henriqu

OSN026 Ossonobense Museu Arqueológico de Lapidar Infante D. Henrique-Reservas

OSN027 Ossonobense Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique-Reservas

OSN028 Ossonobense Museu das Ruínas do Cerro da Vila (?)

OSN029 Ossonobense Desconhecido

OSN030 Ossonobense Reservas do Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henriqu

PCS001 Pacense Igreja de Santo Amaro de Beja, “in situ”.

PCS002 Pacense Igreja de Santo Amaro de Beja "in situ"

PCS003 Pacense Igreja de Santo Amaro de Beja "in situ"

PCS004 Pacense Igreja de Santo Amaro de Beja "in situ"

PCS005 Pacense Igreja de Santo Amaro de Beja in situ

PCS006 Pacense Igreja de Santo Amaro de Beja in situ

PCS007 Pacense Museu de Évora

PCS008 Pacense Museu de Évora

PCS009 Pacense Museu de Évora

PCS010 Pacense Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro

PCS011 Pacense Museu Nacional de Arqueologia - Reservas

PCS012 Pacense Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro

PCS013 Pacense Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro

PCS014 Pacense Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro

PCS015 Pacense Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro

PCS016 Pacense Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro

PCS017 Pacense Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro

PCS018 Pacense Igreja de S. Sebastião-Beja

PCS019 Pacense Igreja de S. Sebastião-Beja

PCS020 Pacense Igreja de S. Sebastião- Beja

PCS021 Pacense Igreja de S. Sebastião- Beja

PCS022 Pacense Igreja de S. Sebastião- Beja

PCS023 Pacense Igreja de S. Sebastião- Beja

PCS024 Pacense Igreja de S. Sebastião-Beja

PCS025 Pacense Igreja de S. Sebastião-Beja

PCS026 Pacense Igreja de S. Sebastião-Beja

PCS027 Pacense  Museu de Mértola, Núcleo do Castelo (Sala de Armas da Torre

PCS028 Pacense  Museu de Mértola, Núcleo do Castelo (Sala de Armas da Torre

PCS029 Pacense O original desta peça encontra-se no Museu Islâmico. Uma rép

PCS030 Pacense Núcleo do Castelo (Sala de Armas da Torre de Menagem)

PCS031 Pacense Museu de Mértola, Basílica Paleocristã, Rossio do Carmo, fora 

PCS032 Pacense Museu de Mértola, Basílica Paleocristã, Rossio do Carmo, fora 

PCS033 Pacense in situ, Igreja Matriz de Mértola, Igreja de Nossa Senhora da A

PCS034 Pacense in situ, Igreja Matriz de Mértola, Igreja de Nossa Senhora da A

PCS035 Pacense Museu Arqueológico de Serpa (Castelo)

PCS036 Pacense Museu Arqueológico de Serpa (Castelo de Serpa)

PCS037 Pacense Museu Arqueológico de Serpa (castelo)
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PCS038 Pacense Museu Nacional de Arqueologia-Reservas

PCS039 Pacense Museu Nacional de Arqueologia (reserva)

PCS040 Pacense Museu Nacional de Arqueologia (reservas)

PCS041 Pacense Museu Nacional de Arqueologia (reserva)

PCS042 Pacense Museu Nacional de Arqueologia (reserva)

PCS043 Pacense Museu de Arqueologia (reserva)

PCS044 Pacense Museu de Arqueologia (reserva)

PCS045 Pacense Museu Nacional de Arqueologia (reserva)

PCS046 Pacense Museu de Sines

PCS047 Pacense Museu de Sines

PCS048 Pacense Museu de Sines

PCS049 Pacense Museu de Sines

PCS050 Pacense Museu de Sines

PCS051 Pacense Museu de Sines

PCS052 Pacense Mértola

PCS053 Pacense Museu Arqueológico de Serpa, vitrina, piso 2(Castelo de Serpa

PCS054 Pacense Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia de Barrancos

PCS055 Pacense Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia de Barrancos (C

PCS056 Pacense Museu Municipal de Santiago do Cacém

PCS057 Pacense Museu Municipal de Santiago do Cacém

PCS058 Pacense Museu Municipal de Santiago do Cacém

PCS059 Pacense Museu Municipal de Santiago do Cacém

PCS060 Pacense Museu Municipal de Santiago do Cacém

PCS061 Pacense Centro Interpretativo das Ruínas romanas de Mirobriga (cedid

PCS062 Pacense Centro Interpretativo das ruínas romanas de Mirobriga

PCS063 Pacense Adossado à parede do tempo in antis do forum de Mirobriga

PCS064 Pacense Museu  de Sines

PCS065 Pacense Museu Municipal de Santiago do Cacém

PCS066 Pacense Museu de Sines

PCS067 Pacense Museu Municipal de Santiago do Cacém

PCS068 Pacense Balneum ocidental de Mirobriga

PCS069 Pacense Museu Municipal de Santiago do Cacém

PDS001 Reservas do Museu Nacional de Arqueologia
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CNB001 Conimbrigense Mirando do Corvo

CNB002 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB003 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB004 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB005 Conimbrigense

CNB006 Conimbrigense

CNB007 Conimbrigense

CNB008 Conimbrigense

CNB009 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB010 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB011 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB012 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB013 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB014 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB015 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB016 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB017 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB018 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB019 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB020 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB021 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB022 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB024 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB023 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB025 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB026 Conimbrigense Rabaçal Penela

CNB027 Conimbrigense Condeixa -a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB028 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-nova

CNB029 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB030 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB031 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB032 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB033 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB034 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB035 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Velha

CNB036 Conimbrigense Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova

CNB037 Conimbrigense Lourosa Oliveira do Hospital

CNB038 Conimbrigense Bobadela Bobbadela

OLS001 Olisiponense S. João da Lampas Sintra

OLS002 Olisiponense

OLS003 Olisiponense

CNB039 Conimbrigense Famalicão Nazaré

CNB040 Conimbrigense Famalicão Nazaré

EGT001 Egitaniense Idanha-a-Velha Idanha-a-Nova

EGT002 Egitaniense Castelo Branco Castelo Branco

EGT003 Egitaniense Idanha -a- Velha Idanha - a- Nova

EGT004 Egitaniense Idanha -a-Velha Idanha - a-Nova
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EGT005 Egitaniense Idanha-a-Velha Idanha-a-Nova

EGT006 Egitaniense Idanha - a- Velha Idanha-a-Nova

EGT007 Egitaniense Idanha -a-Velha Idanha - a-Nova

EGT008 Egitaniense Idanha-a-Velha Idanha-a-Nova

EGT009 Egitaniense Idanha-a-Velha Idanha-a-Nova

EGT010 Egitaniense Capinha Fundão

EGT011 Egitaniense Capinha Fundão

EGT012 Egitaniense Idanha-a-Velha Idanha-a-Nova

EGT013 Egitaniense Idanha-a-Velha Idanha-a-Nova

EGT014 Egitaniense Idanha-a-Velha Idanha-a-Nova

LMC001 Lamecense Lamego

LMC002 Lamecense Lamego

LMC003 Lamecense Lamego

LMC004 Lamecense Lamego

LMC005 Lamecense Lamego

LMC006 Lamecense Lamego

EBR001 Eborense Elvas Évora

EBR002 Eborense Elvas Elvas

EBR003 Eborense

EBR004 Eborense

EBR005 Eborense

EBR006 Eborense Santa Maria do Castelo Alcácer do Sal

EBR007 Eborense Santa Maria do Castelo Alcácer do Sal

EBR008 Eborense

EBR009 Eborense Santa Maria da Graça Setúbal

PCS001 Pacense Santiago Maior Beja

EBR010 Eborense

PCS007 Pacense

PCS008 Pacense

PCS009 Pacense

EBR011 Eborense Freguesia de Santa Vitória d Estremoz

EBR012 Eborense S. Bento de Ana Loura Estremoz

EBR013 Eborense Mártires (?9 Crato

EBR014 Eborense Pardais Vila Viçosa

EBR015 Eborense Pardais Vila Viçosa

EBR016 Eborense Santa Vitória do Ameixial Estremoz

PCS002 Pacense Santiago Maior Beja

PCS003 Pacense Santiago Maior Beja

PCS004 Pacense Santiago Maior Beja

PCS005 Pacense Santiago Maior Beja

PCS006 Pacense Santiago Maior Beja

PCS010 Pacense Nossa Senhora da Guia Beja

PCS011 Pacense Beja

PCS012 Pacense Alfundão Ferreira do Alentejo

PCS013 Pacense Beja

PCS014 Pacense Beja

PCS015 Pacense Beja



04-07-2010Consulta2

Página 3

Capitel Nº Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopaisProveniência Freguesia Proveniência Concelho

PCS016 Pacense Beja

PCS017 Pacense Beja

PCS018 Pacense Beja

PCS019 Pacense Santiago Maior Beja

PCS020 Pacense Beja

PCS021 Pacense Beja

PCS022 Pacense Beja

PCS023 Pacense Ourique Ourique

PCS024 Pacense Beja

PCS025 Pacense Beja

PCS026 Pacense Entre Santiago Maior (fregu Beja

PCS027 Pacense Mértola Mértola

PCS028 Pacense Mértola Mértola

PCS029 Pacense Mértola Mértola

PCS030 Pacense Mértola Mértola

PCS031 Pacense Mértola Mértola

PCS032 Pacense Mértola Mértola

PCS033 Pacense Mértola Mértola

PCS034 Pacense Mértola Mértola

PCS035 Pacense Brinches, 11 km a norte de S Serpa

PCS036 Pacense

PCS037 Pacense Serpa

PCS038 Pacense Mértola Mértola

PCS039 Pacense Mértola Mértola

PCS040 Pacense Mértola Mértola

PCS041 Pacense Beja

PCS042 Pacense Mértola

PCS043 Pacense

PCS044 Pacense Mértola

PCS045 Pacense Mértola

PCS046 Pacense Sines Sines

PCS047 Pacense Sines Sines

PCS048 Pacense Sines Sines

PCS049 Pacense Sines Sines

PCS050 Pacense Sines Sines

PCS051 Pacense

PCS052 Pacense Mértola Mértola

PCS053 Pacense Lagares de Alpendres, Pias Serpa

PCS054 Pacense Barrancos Barrancos

PCS055 Pacense Barrancos Barrancos

OSN006 Ossonobense Silves Silves

OSN007 Ossonobense Silves Silves

OSN008 Ossonobense Silves Silves

OSN001 Ossonobense Luz Tavira

PCS056 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS057 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS058 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém
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PCS059 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS060 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS061 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS062 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS066 Pacense Sines

PCS064 Pacense Sines Sines

PCS063 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS065 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS067 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS068 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

PCS069 Pacense Santiago do Cacém Santiago do Cacém

OSN002 Ossonobense S. Estevão Tavira

OSN014 Ossonobense Faro

OSN015 Ossonobense Faro

OSN016 Ossonobense

OSN017 Ossonobense Faro

OSN018 Ossonobense Faro

OSN019 Ossonobense

OSN020 Ossonobense Estoi Faro

OSN009 Ossonobense Estoi Faro

OSN021 Ossonobense Estoi Faro

OSN022 Ossonobense Estoi Faro

OLS004 Olisiponense Cadaval Cadaval

OLS005 Olisiponense Runa Torres Vedras

OSN023 Ossonobense Faro

OSN024 Ossonobense Sé Faro

OSN025 Ossonobense Estoi Faro

OSN026 Ossonobense Sé Faro

OSN027 Ossonobense

OSN011 Ossonobense Sé Faro

OSN030 Ossonobense Sé Faro

OSN003 Ossonobense

OSN004 Ossonobense

OSN005 Ossonobense

OSN010 Ossonobense Budens Vila do Bispo

OSN013 Ossonobense Quelfes Olhão

BRC001 Bracarense Sé Braga

BRC002 Bracarense

BRC003 Bracarense Real Braga

BRC004 Bracarense Real Braga

BRC005 Bracarense Real Braga

BRC006 Bracarense Real Braga

BRC007 Bracarense Real Braga

BRC008 Bracarense Real Braga

BRC009 Bracarense Real Braga

BRC010 Bracarense Real Braga

BRC011 Bracarense Real Braga
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BRC012 Bracarense Real Braga

BRC013 Bracarense Real Braga

BRC014 Bracarense Real Braga

BRC015 Bracarense Real Braga

BRC016 Bracarense

BRC017 Bracarense

BRC018 Bracarense Braga

BRC022 Bracarense Quintiães Barcelos

BRC019 Bracarense Braga

BRC020 Bracarense

BRC021 Bracarense S. Paio de Merelim Braga

BRC023 Bracarense Cividade Braga

BRC024 Bracarense Sé Braga

BRC025 Bracarense Pinheiro Guimarães

BRC026 Bracarense Lordelo Guimarães

BRC027 Bracarense Galegos (Santa Maria) Barcelos

BRC028 Bracarense Gamil Barcelos

BRC029 Bracarense Maximinos Braga

BRC030 Bracarense Gamil Barcelos

BRC031 Bracarense S. Cosme do Vale Vila Nova de Famalicão

BRC032 Bracarense Adaúfe Braga

BRC033 Bracarense Castelões Guimarães

BRC034 Bracarense São Lázaro Braga

BRC035 Bracarense Santa Maria do Souto Guimarães

BRC036 Bracarense Briteiros  (Santa Leocádia) Guimarães

BRC037 Bracarense Santa Cruz de Lima Ponte de Lima

BRC038 Bracarense Adaúfe Braga

BRC039 Bracarense S. João da Ponte Guimarães

BRC040 Bracarense Dume Dume

BRC041 Bracarense Dume Braga

BRC042 Bracarense Sé Braga

BRC043 Bracarense Dume Braga

BRC044 Bracarense Sé Braga

BRC045 Bracarense

BRC046 Bracarense Semelhe Braga

BRC047 Bracarense Sé Braga

BRC048 Bracarense Briteiros (Santa Leocádia) Guimarães

BRC049 Bracarense S. Cosme do Vale Vila Nova de Famalicão

BRC050 Bracarense Palmeira Braga

BRC051 Bracarense Sé Braga

BRC052 Bracarense Mire de Tibães Braga

BRC053 Bracarense Palmeira Braga

BRC054 Bracarense Braga

BRC055 Bracarense Mire de Tibães Braga

BRC056 Bracarense Mire de Tibães Braga

BRC057 Bracarense Dume Braga

BRC058 Bracarense Sé Braga
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BRC059 Bracarense Adaúfe Braga

BRC060 Bracarense Tenões Braga

BRC061 Bracarense Briteiros (Sta Leocádia) Guimarães

BRC062 Bracarense Moure Vila Verde

BRC063 Bracarense Mire de Tibães Braga

BRC064 Bracarense Cividade Braga

BRC065 Bracarense Ferreiros Braga

BRC066 Bracarense Sé Braga

BRC067 Bracarense Santa Cruz de Lima Ponte de Lima

BRC068 Bracarense Duas Igrejas Vila Verde

BRC069 Bracarense Briteiros (Santa Leocádia) Guimarães

BRC070 Bracarense Lordelo Guimarães

BRC071 Bracarense Santa Cristina de Longos Guimarães

BRC072 Bracarense Cividade Braga

BRC073 Bracarense Ferreiros Amares

BRC074 Bracarense Vila Boa de Ousilhão Vinhais

BRC075 Bracarense Santa Maria Maior Chaves

OSN012 Ossonobense Nos limites entre os concelh

OSN028 Ossonobense Vilamoura Quarteira

OSN029 Ossonobense Alcantarilha Silves

BRC076 Bracarense Sé Braga

BRC077 Bracarense Chaves

PDS001



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC001 Sim 

Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa 

Cividade 

Braga 

Braga 

 

p. 92 

Bom, embora as arestas do ábaco se encontrem 

danificadas. 

Não aparenta 

Roteiro do Museu D. Diogo de Sousa, Museu Regional de Arqueologia, 2005, p. 92; 

Insula das Carvalheiras Sé 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara Augusta 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Casa urbana 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 1  



 

 Sec II 

Altura = 30 cm; Largura = 37 cm; Diagonal do ábaco= 50 cm; Diâmetro do leito de assentamento = 30,8cm (relacionada 

com a altura do capitel); Altura do ábaco = 5 cm ou seja, o equivalente a 1/6 da altura do capitel. 

Altura da folha inferior = 10 cm e altura da folha media = 20 cm, proporcionais à altura do capitel. O capitel possui duas em cada face, 

total de oito; folhas médias, uma no eixo da face e ângulo. Total-8 folhas; Total das folhas inferiores e médias- 16 folhas. 

Face 1- A face 1 é a que se observa melhor. O capitel possui uma folha inferior com duas folhas em face. As folhas são nervuradas com 
definição de lóbulos. A ponta da folha que se dobra sobre si própria tem um formato apontado. No eixo vertical do capitel nasce nasce 

uma outra folha, a folha média cujas nervuras partem das duas folhas inferiores. A ponta dessa folha média central está ao nível dos cau-

lículos. Os caulículos nascem sobre as folhas inferiores e têm bem marcada a sua moldura com uma ornamentação funiforme. Dos caulí-

culos aprecem nascer folhas que se estendem para os ângulos do capitel. Na face do capitel, nos caulículos parece formar-se um peque-

no botão circular de cada um dos lados do caulículo. Sobre os caulículos termina o cálato do capitel e inicia-se o ábaco que sobe recuado 

em relação ao cálato. No eixo vertical do capitel, um florão, algo informe, mas de dimensões consideráveis com as medidas de largura e 

altura do ábaco. Na aresta esquerda do capitel, a folha diagonal que sai do caulículo forma um pequeno triângulo que já não é nítido no 

ângulo ou aresta direita. A análise angular permite verificar que existe uma folha media angular sob as diagonais do ábaco criando m 

espaço oco no seu interior. É difícil definir com grande precisão se as folhas que saem dos caulículos forma espiral de voluta nas estre-

midades diagonais onde se juntam ao ábaco. As arestas do ábaco (4) encontram-se danificadas. O ábaco é bem distinguível do cálato, 

com uma altura considerável e uma moldura de secção circular. As extremidades do ábaco formam também molduras na diagonal voltas 

para as pontas do ábaco. Na aresta direita, um pequeno botão circular que já não está presente à esquerda. 
Face 2- O mesmo esquema. As folhas apresentam-se mais nítidas nos seus folíolos. Nota-se a presença do botão nas arestas do capitel 

entre as folhas inferiores laterais. Nota-se melhor o florão: elemento semicilíndrico que se apresenta com 5 raios. A ponta das folhas 

inferiores está partida. 

A Face 3 foi impossível de analisar devido à altura em que o capitel se encontrava no Museu. 

Face 4- Apresenta o mesmo esquema compositivo. O botões que se apresentam entre as folhas inferiores das arestas mão estão aqui pre-

sentes. A pedra apresenta-se mesmo lisa. O florão não tem os raios visíveis em face, notando-se-lhe algumas lisas na parte lateral. 

Um paralelo para este capitel encontra-se na Basílica de Setecoros, Pontevedra(Javier Magaña,Capiteles Tardorromanos e Alto medie-

vales de Hispania, vol. II, NOE010, p. 523; data proposta: finais do se´culo III/IV). 

Este capitel é proveniente da insula das Carvalheiras em Braga. Por datação das fases construtivas desta insula e pela métrica dos fustes 

do pórtico, pode propor-se que este capitel pertencesse a esse local, datando dos finais do século I, inicios do século II (ver texto). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC001 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC002 Sim 

Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa 

Cividade 

Braga 

Braga 

 

p. 92 

O capitel encontra-se desprovida de uma parte no sentido longitudinal 

Não aparenta 

Roteiro do Museu D. Diogo de Sousa, Museu Regional de Arqueologia, 2005, p. 92; 

  

  

Não Não 

Província Galécia 

Bracara Augusta 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Altura do capitel = 26 cm; 

O leito de espera do capitel seria originalmente quadrangular mas como se encontra-se partido, as suas medidas são 36 cm 

por 30 cm. Diâmetro do leito de assentamento= 18,4 cm; 

Face 1- Capitel que apresenta um plinto considerável em altura. Apresenta equino em secção circular e liso. À face encontram-se as 

volutas jónicas. Não existe canal.  A parte do hipotraquélio possui, na sua ligação ao equino, um moldura de secção quadrangular.  
A Face 2 é igual à Face 4. Neste face consegue ver-se o pulvino em relevo com a marcação de duas tiras verticais, constituindo o bálteo. 

A vista da face 2 permite perceber que o capitel se encontra partido longitudinalmente. 

A Face 4- notam-se as duas tiras do bálteo. Por baixo do equino, uma moldura de secção quadrangular que se estende pela base do equi-

no e pelo topo do hipotraquélio. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Misto ( jónico de influência toscana) 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC003 Sim 

Cividade 

Braga 

Braga 

 

p. 132 (sem foto) 

A peça está coberta por uma camada avermelhada de forma pouco uniforme ; algumas partes da peça 

estão esboçadas; 

 

Manuel Monteiro, S. Fructuoso, Uma Igreja moçárabe, Braga, 1939,p. 46; 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, figura 238 (não corresponde ao presente 

mas aproxima-se; é um capitel de pilastra que se encontra in situ),planche XXXIX, p. 222; No entanto, o autor apresenta esta peça (fig, 

47, p. 141) e indica que é na sua face posterior que se encontra o reaproveitamento de outro motivo de hexafólio, seta e espiral termi-

nando em seta, fig. 48, p. 142); 
Carlos alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2,Alta Idade Média, p. 106; 

Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, p. 167; 

Roteiro do Museu D. Diogo de Sousa, Museu Regional de Arqueologia,2005, p. 132; 

Manuel Luís Real, " A Escultura decorativa em Portugal: o "grupo portucalense"", Anejos de AEspA, 2006, p. 133-170 e particular-

mente, p. 160; 

Javier Magaña, Capiteles Tardo-Romanos e altomedievales de Hispania, 2006,vol. II, NOE025 (fotografia de D. Fernando de Almeida), 

NOE026 e NOE027, p. 530. 

Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, 2008, vol. II, Parte i, pp.49-51; 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara Augusta 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Mausoleu Contexto laico:  

Planta Cruciforme 

Calcário 

Bisel e Trépano 

Pilastra de friso 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa 



 

Século X  

Altura total de 40 cm; espessura = 15/16 cm mais 2 cm nas molduras inferior e superior. Manuel Monteiro refere-se à 

impostas ornamentais dos pilares que revelam o "fácies mozárabe"; 

D. Fernando de Almeida refere-se a esta peça cmo "imposta corrida de tipo coríntio tardio" ; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera que esta peça data da altura da construção do edifício; " As folhas de acanto com ponta 

saliente, dobrada e bilobada, lembram as soluções dos capitéis dos fins do século IX e da centúria seguinte e, pelo seu contorno espinho-
so, têm mesmo algumas sugestões das oficinas do Próximo Oriente. Os caulículos e o seu colarinho com três pérolas, os cálices e volu-

tas vegetalizadas, com trépanos bem fundos, garantem-nos uma época moçárabe para a oficina que elaborou esta peça…" (p. 107); 

Manuel Luís Real refere que esta peça apresenta parte em esboço e um tratamento posterior com pintura ocre.(p. 160); 

Como Theodor Hauschild bem explicou, este capitel de friso corrido resulta da sucessão de capitéis de pilastra. Estamos perante uma 

folha inferior de quatro folhas. Nos seus intervalos nascem três folhas e mais duas nas pontas que estão danificadas. Do topo das folhas 

inferiores e no intervalo das folhas médias nascem os caulículos em dois dos quais, no lado esquerdo, se notam três pérolas a compor a 

moldura do caulículo. No caso dos que se encontram no lado direito, pouco se nota a sua ornamentação. Dos caulículos nascem as héli-

ces e as voltuas em V. São 4 pares de hélices e de volutas. As do lado esquerdo estão esboçadas e as do lado direito apresentam o orifí-

cio do trépano e os folíolos bem marcados na vertical. Nas folhas nota-se o trabalho dos folíolos verticais e do trépano. As folhas são 

largas e dobram-se em ponta bilobada. Nota-se a marcação interlobular das folhas. As hélices e as volutas apoiam o ábaco que é uma 

placa rectangular sem motivo axial (neste caso). 

Esta peça deixada inacabada pode, pelas caraterísticas do formato das folhas e pelos caulículos fortmente em V ser resultante da recon-
trução provável que o edifício teve após a Reconquista: séc.X? 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

 

  

  

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e 
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Capitel Nº: BRC003 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC004 Sim 

Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa 

Cividade 

Braga 

Braga 

 

p. 133 

Bom 

Reutilização de um capitel para fazer outro 

Carlos alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2,Alta Idade Média, 1986 

(1ªedição) e 1993 (segunda edição) Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, o Români-

co,Presença, 2001, p. 25; 

Roteiro do Museu D. Diogo de Sousa, Museu Regional de Arqueologia,2005, p. 132; 

Manuel Luís Real, Inovação e Resistência: dados recentes sobre a Antiguidade Cristã no Ocidente peninsular, IV Reunió …, 1995, p. 
65; 

Manuel Luís Real, " A Escultura decorativa em Portugal: o "grupo portucalense"", Anejos de AEspA, 2006, p. 133-170 e particularmen-

te, p. 160- 161; 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania,NOE023, vol. 2, p. 530 e vol.1, p. 325-326; 

Proveniência 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara Augusta 

Grupo episcopal pacense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Calcário 

Bisel e Trépano 

Pilastra 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Altura total de 26 cm; altura do ábaco = 5,5 cm (1/5 da altura total); astrágalo ou moldura inferior = 3 cm; A folha inferior 

tem, de altura, um pouco menos de 1/3 do total do capitel e a folha média e inferior ocupam um pouco de menos de meta-

de da altura do capitel. 

Esta peça consiste em dois capitéis partilhando o mesmo bloco. Descreveremos primeiro o capitel de folhas de acanto (com moldura 

lateral para encostar): 
Duas folhas inferiores em face. Três folhas médias nos seus intervalos. As folhas apresentam quatro lóbulos que se prolongam em três 

pontinhas, ou folha tripartida. Caulículos sobem do topo das folhas inferiores com moldura marcada com três pérolas redondas e corpo 

canelado. Dos caulículos nascem as folhas e as hélices dispondo-se diametralmente em V. Estas folhas distribuem-se em lóbulos triloba-

dos. São estas folhas que apoiam as volutas e as hélices. O ábaco bem definido e com moldura lisa, apontando-se, na diagonal, sobrepõe

-se às volutas descansando sobre elas mas com um suporte vertical servindo de intermediário que se divide em dois apoios. O ábaco é 

alto e distancia-se do cálato com uma moldura de secção quadrangular muito saliente. O florão apresenta um formato semicircular e está 

ornamentado com folhas apontadas de nervura interior e com trépano na parte interlobular. Nas arestas do capitel pode notar-se a folha 

média moldada à própria aresta. Entre as duas espirais de volutas que se encontram em ângulo, um pequeno elemento circular se inter-

põe; pensamos que repete o modelo das pequena tira de pedra que, nos exemplares coríntios romanos une as duas espirais de voluta. 

O que inspira este capitel é um certo hermetismo nas fomas e até hieratismo na sua apresentação. Há uma procura em seguir o modelo 

clássico (nas nervuras das folhas, nos lóbulos de acanto pouco dobrados sobre si próprios e no recurso ao trépano) mas sem plasticidade 

ou naturalismo nas suas formas, sem vivacidade cria-se um modelo bastante estático.  
O elemento de ligação entre o ábaco e as volutas abre-se em dois suportes para cada espiral de voluta. Este capitel apresenta duas faces 

laterais à esquerda e direita do observador, notando-se que este capitel seria para adossar a uma pilastra. Lateralmente, a face com a 

moldura mede 11 cm (só a moldura mede 5.5 cm, tal como o ábaco em altura). 

O segundo capitel que é cronologicamente o primeiro: O capitel com o elemento decorativo funiforme: 

Constitui a face mais larga do capitel que se encontra dividida em dois níveis, um inferior com as folhas e outro com um ornamentação 

como que inserida num escudete. A parte inferior apresenta duas folhas de nervura em linha com espirais intercaladas nessas linhas. 

Após a moldura de secção rectangular, segue-se a ornamentação dentro de um escudete ou numa folha larga, uma composição em duas 

linhas que, nascendo do topo desta folha-moldura, descem se cruzam duas vezes formando um losango, bifurcam enrolando-se  caiem, 

pendendo com um seta na ponta. 

 Estas duas peças partilham o mesmo bloco. Neste bloco, o capitel terminado e completo é o capitel de acantos; o outro está cortado na 

sua ornamentação. É possível que o capitel da ornamentação funiforme tenha sido o primeiro a ser esculpido; talvez que não tivesse tido 
sucesso e do seu bloco aproveitou-se para se fazer o segundo capitel, de acantos. O primeiro capitel deveria estar ligado a uma placa de 

calcário saliente que se aproveitou para fazer a moldura de adossamento do segundo e definitivo capitel. 

Segundo Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1986), ambos os capitéis foram esculpidos em períodos distintos e por mãos diferentes, 

dois capitéis moçárabes. O mais classicizante possui as folhas de acanto e datará dos finais do século IX e inícios do X. O toro unindo a 

ponta do ábaco à voluta tem paralelo em S. Cebrián de Mazote e Santo Amaro de Beja. Considera o segundo capitel mais fruste e tardio 

com ornatos nas folhas que não estão relacionados com elas, num gosto que vigorou a partir do século X.  

O mesmo autor em 2001 considera que este capitel de pilastra marca a época do monumento e que mostra, por detrás, um outro capitel 

como "experiência desperdiçada" que é também moçárabe. A razão de ser moçárabe, para este autor, é porque apresenta sobre as folhas 

de acanto uma decoração que nada tem a ver com as suas nervuras (p. 25); 

Manuel Luís Real considera, em 1995, que o calcário utilizado nesta peça traduz a importação de materiais oriundos de edifícios em 

ruína noutras cidades do sul, tal como Afonso III fez para a Basílica de Compostela. Os elementos avulsos no Museu da Capela mostram 

sinais de reutilização. Este capitel de pilastra, segundo M. Luís Real foi cortado no sentido do eixo longitudinal  e na sua face posterior 
deu lugar a um capitel da série de acanto. 

Este autor indica que o capitel rejeitado segue um esquema próximo a outro proveniente da Villa romana de Hinojal (Mérida, Barrera 

Anton, Los Capiteles romaso de Merida, nº 101, pp. 62-63 e que está datado do século IV; por outro lado, o autor considera que este 

capitel de S. Frutuoso é bastante mais decadente do que o de El hinojal e que deverá ter sido por esse motivo que C. Alb. F. de Almeida 

o datou do século IX. O mais importente para M. Luís Real é que este capitel reaproveitado comprova a cronologia moçárabe do capitel 

de acantos. Concluindo, afirma que os capitéis de acantos pertencem a um grupo bem definido de capitéis da Mesquita de Córdova do 

tempo de Abd al-Rahman II (822-852), segundo Patrice Cressier, Les Chapiteaux de la Mosqueé de Cordove, Madrider Mitteilungen, p. 

244, capitéis de época emiral, série III F e por ex. capitel D20, tafel 77b); 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não Formato do Capitel: Troncoprismático 

 

  

  

Altura máxima das faces do capitel: 20-29 cm 
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Capitel Nº: BRC004 



 

Século X  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 

 

 

 

 

Manuel Luis Real, em 2006 volta a referir-se a este capitel, descrevendo-o e considerando 

novamente que o primeiro capitel segue o modelo do de Mérida que já referira em 1995; O 

autor refere a existência de duas rosetas que ladeiam o escudete que ostenta o "caprichoso motivo";( não conseguimos ver estas duas 

rosetas). O autor considera este esquema estraho mas não invulgar afirmando que surge em capitéis de granito de Guimarães (p. 

161); acrescenta que o uso desta composição atravessou toda a Alta Idade Média e foi culminar nos capitéis geminados de Sam Mil-
lan de la Cogolla (Fontaine, 1977, pp. 217-225,fig. 85). 

Finalmente, M. L. Real afirma que o primeiro capitel é aquele que foi retalhado e o mais recente, o de acantos é o que melhor se inte-

gra no restante conjunto do Mausoléu, aproximando-se das recriações classicizantes da Mesquita de Córdova, datável do Sec.IX. 

Relativamente ao primeiro capitel truncado, o autor afirma que, ao contrário do que se pensava há alguns anos, não se considera este 

capitel tão tardio como se chegou a supor mas que deve ser considerado como a "verdadeira escultura suevo-visigodo do centro do 

País(…) A feição estilística desta peça, muito mais decadente que o capitel romano de Mérida e o facto de a corda do ábaco ser mui-

to parecida com as orlas da epígrafe de S. Pedro de Rocas (…)fazem-nos entrever uma cronolgia entre os séculos VI-VII, confirman-

do, por consequência, a posteridade do conjunto frutuosiano relativamente à invasão árabe da Península" (p. 161). 

Em nossa opinião, os aspectos que foram exposto por Manuel Luís Real , podem ser organizados do seguinte modo: 

1. Os dois capitéis em um; tal como o autor considerou, igualmente nos parece que o capitel do motivo "caprichoso" ou da ornamen-

tação no interior da folha, é o primeiro capitel;  a pedra foi aproveitada para o segundo que está completo, o capitel de acantos; 

2. O primeiro capitel não nos parece semelhante ao de Mérida, com efeito o único ponto em que se nos afigura haver semelhanças é 
na moldura horizontal que divide duas etapas de ornamentação; a restante ornamentação é totalmente distinta, tanto as folhas inferio-

res como as espirais intervaladas como nos motivos superiores; o motivo superior recorda um entrelaçado heráldico…mas sobretudo 

um motivo em que o enrolar em dois círculos e a ponta em seta, são marcantes. Pensamos que este primeiro capitel se aproxima dos 

motivos da parte posterior de alguns capitéis de pilastra de friso (D. Fernando de almeida, pp. 141-142, figuras 47 e 48; M. L. Real, 

op. Cit. p. 158); e com outra peça apresentada por Licínia Wrench, (op. Cit. p. 46)que a descreve do seguinte modo: " duas volutas 

opostas, ligadas por três anéis e parte de duas volutas igualmente em oposição, contendo ambas rosetas nas extremidades (…) são 

visíveis mais duas pequenas rosetas, junto aos arranques das volutas bem como o início de outro motivo, que arranca das duas gavi-

nhas enlaçadas, parecendo apontar para um motivo axial (eixo de simetria das volutas).Pela decoração que resta, a primitiva funcio-

nalidade desta peça poderia ter sido a de capitel de grande pilastra." (p. 64); este motivo das gavinhas ligadas por anel surge no con-

texto romano (como se pode ver também pelo motivo liriforme); no entanto, a roseta de uma das extremidades da peça é semelhante 

à de outro friso de S. Frutuoso (o referido por Real) e aos hexafólios de S. Torcato. D. Fernando de Almeida, citado por Wrench, 
considera que estes frisos são da mesma época dos restantes pois não seria provável que, em época bastante posterior, se continuasse 

a importar a pedra de Ançã. Esta pedra tem origem em Coimbra e é natural que fosse aí trabalhada e depois levada para S. Frutuoso 

(p. 225); 

3. Relativamente ao segundo capitel , o seu talhe parece-nos bastante "metálico" para utilizar a mesma expressão de Javier Magaña.  

4. O detalhes ornamental do segundo capitel, como é exemplo, o motivo axial encontra-se num capitel da Villa de Carranque, Tole-

do, datada dos anos de 386-388 (Javier Magaña, vol 2, p.457, CEN004); as semelhanças são com o motivo axial e com os apoios da 

volutas nas folhas, enquanto que, no exemplar de S. Frutuoso, o apoio bifurcado  é do ábaco nas volutas.Outro capitel com um moti-

vo axial semelhante mas de um momento posterior é o capitel de San Cebrián de Mazote referido por Magaña, vol.2, p. 57, MOZ049 

o capitel MOZ050; 

5. É complexo atribuir uma cronologia aos dois capitéis; no entanto, parece-nos que, no conjunto dos capitéis de acantos em que 

encontramos várias cronologias, este tipo será o mais tardio; 

6. Parece-nos que nos capitéis de S. Frutuoso se podem encontrar vários momentos histórico-artísticos. 
Javier Magaña data os exemplares de S. Frutuoso dos séculos VII-IX. 

Umn capitel que apresenta um motivo axial semelhante a este de S. Frutuoso é um capitel do século VIII, apresentado por J. M. Ber-

múdez Cano, "Un Propuesta metodológica para el estudio de los capiteles preislámicos y emirales", Anales de Arqueologia, 8, 1997, 

p. 157. O motivo não é exactamente igual mas as folhas apontadas e o trépano n zona interlobular são muito aproximados. 

Século X? 

Capitel Nº: BRC004 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC005 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios (noroeste) 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

O capitel apresenta linhas de quebra um pouco por todas as faces. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, figuras nºs 236 ou 237; o autor não indicou a 

localização dos capitéis; 

Theodor Hauschild, "Arte Visigótica em Portugal," vol.I, História da Arte em Portugal, Alfa,2ªedição, 1993, p.166-167; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal-Arte da Alta Idade Média, 1993(2ªedição), pp.118-119; 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania,2006, vol.II,NOE019 ou NOE021 ou NOE022; o autor também 
não localiza os capitéis e analisa-os pelas fotografias de D. Fernando de Almeida. 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara Augusta 

 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (IV)  

A informação de que este capitel é de mármore devêmo-la a Carlos alberto Ferreira de Almeida; 

Capitel que apresenta duas folhas inferiores em face sem recorrer à utilização de trépano. A folha média distribui-se em 

face e angularmente. Em face nasce quase ao nível da folha inferior. 

As folhas dobram-se sobre si próprias com a ponta bilobada embora mais estreita que nos exemplares dos capitéis de pilastras de fri-

so.As nervuras das folhas são longas. 
 Possui caulículos de onde saem as hélices e volutas. Os caulículos parecem ser lisos com um pequeno retoque na moldura. Ábaco com 

duas molduras lisas sobrepostas, repousando sobre as volutas. O motivo axial é difícil de perceber mas aparenta ter motivos foliáceos. 

Capitel colocado sobre o fuste que detém o astrágalo. A primeira aduela recai directamente sobre o capitel, sem imposta. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC006 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios (sudoeste) 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

Bom 

 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, figuras nºs 236 ou 237; o autor não indicou 

a localização dos capitéis. 

Theodor Hauschild, "Arte Visigótica em Portugal," vol.I, História da Arte em Portugal, Alfa,2ªedição, 1993, p.166-167; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal-Arte da Alta Idade Média, 1993(2ªedição), pp.118-119 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania,2006, vol II,NOE019 ou NOE021 ou NOE022; o autor também 
não identifica e analisa os capitéis pelas fotografias de D. Fernando de Almeida. 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara Augusta 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (IV)  

A informação de que este capitel é em mérmore, devêmo-la a Carlos Alberto Ferreira de Almeida. 

Este capitel foi medido com a escala. Devido à altura elevada a que se encontra a medição foi aproximada e com o auxílio 

de um escadote. Sendo impossível medir os restantes capitéis, assumimos que a altura deverá ser a mesma. 

O capitel apresenta a mesma distribuição das folhas que o capitel anterior. As folhas apresentam-se aderidas ao cálato, apenas virando-

se na ponta que continua a ser bilobada. As folhas médias iniciam-se quase ao nível das folhas inferiores. 
Apresenta os caulículos trabalhados, dos quais saem folhas e as hélices e as volutas subdivididas. O ábaco é semelhante ao anterior com 

duas molduras lisas de secção rectangular sobrepostas. O motivo axial aparenta as folhas verticais. O tratamento das folhas é distinto do 

do capitel anterior. Não se nota o trépano. 

Neste exemplar o astrágalo parece estar ligado ao capitel e com ele foi ligado ao fuste. 

A aduela que se sobrepõe ao capitel não se ajusta completamente ao leito de espera mas é maior. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC007 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios (sudoeste) 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

Bom 

 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, figuras nºs 236 ou 237; o autor não indicou 

a localização dos capitéis. 

Theodor Hauschild, "Arte Visigótica em Portugal," vol.I, História da Arte em Portugal, Alfa,2ªedição, 1993, p.166-167; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal-Arte da Alta Idade Média, 1993(2ªedição), pp.118-119 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania,2006, vol II,NOE019 ou NOE021 ou NOE022; o autor também 
não identifica e analisa os capitéis pelas fotografias de D. Fernando de Almeida. 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara Augusta 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera que este capitel, tal como o próximo, são em calcário de Coimbra ou pedra 

de Ançã, tal como os capitéis de pilastra corridos em friso nas paredes. 

O capitel apresenta os mesmos elementos compositivos. 

Nota-se agora o trépano distribuído pelas folhas inferiores e pelas folhas que saem dos caulículos; existe uma maior estilização dos ele-

mentos ornamentais, nomeadamente ao nível do motivo axial. As folhas apresentam o limbo mais largo na aprte superior, aproximando-
se do dos capitéis das pilastras dos frisos. A ponta revira-se de forma bilobada. Os caulículos são ornamentados com três pérolas e cane-

luras. 

Nota-se que o capitel e o fuste são diferentes. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 
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Capitel Nº: BRC007 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC008 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios (sudeste) 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, figuras nºs 236 ou 237; o autor não indicou 

a localização dos capitéis. 

Theodor Hauschild, "Arte Visigótica em Portugal," vol.I, História da Arte em Portugal, Alfa,2ªedição, 1993, p.166-167; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal-Arte da Alta Idade Média, 1993(2ªedição), pp.118-119; 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania,2006, vol II,NOE019 ou NOE021 ou NOE022; o autor também 
não identifica e analisa os capitéis pelas fotografias de D. Fernando de Almeida. 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara Augusta 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Bom; ligeiramente fragmentado num dos lados junto à moldura que liga o capitel ao fuste. 



 

Século X  

Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera que este capitel, tal como o próximo, são em calcário de Coimbra ou pedra 

de Ançã, tal como os capitéis de pilastra corridos em friso nas paredes. 

Este capitel apresenta o esquema compositivo dos capitéis anteriores. Nota-se a sua aproximação ao capitel BRC007, no tratmento das 

folhas a trépano e no formato das folhas inferiores, alargando na parte superior e dobrando-se com ponta bilobada. 

O tratamento do elementos decorativos é cuidadado, as folhas, cauliculos com caneluras e três botõezinhos na sua moldura, as hélices e 
volutas e o ábaco com duas molduras sobrepostas. O motivo axial é marcado pelas folhas verticais de nervura central e ponta lanceola-

da; não se consegue ver nitidamente se existe trépano na sua zona interlobular. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 
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Capitel Nº: BRC008 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC009 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios (sudeste) 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

Bom 

 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, figuras nºs 236 ou 237; o autor não indicou 

a localização dos capitéis. 

Theodor Hauschild, "Arte Visigótica em Portugal," vol.I, História da Arte em Portugal, Alfa,2ªedição, 1993, p.166-167; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal-Arte da Alta Idade Média, 1993(2ªedição), pp.118-119 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania,2006, vol II,NOE019 ou NOE021 ou NOE022; o autor também 
não identifica e analisa os capitéis pelas fotografias de D. Fernando de Almeida. 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Este capitel apresenta o esquema compositivo dos capitéis anteriores. Nota-se a sua aproximação ao capitel BRC008, no 

tratmento das folhas a trépano, no entanto,  o formato das folhas inferiores já não é alargado na parte superior; a folha é 

mais esguia e dobra-se com ponta bilobada. 

O tratamento do elementos decorativos é cuidado, as folhas, cauliculos com caneluras e três botõezinhos na sua moldura, as hélices e 

volutas e o ábaco com duas molduras sobrepostas. O motivo axial é marcado pelas folhas verticais de nervura central e ponta lanceola-
da; não se consegue ver nitidamente se existe trépano na sua zona interlobular. 

Nota-se desajuste nas dimensões da aduela e no capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 
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Capitel Nº: BRC009 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC010 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios (nordeste) 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

Bom 

 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, figuras nºs 236 ou 237; o autor não indicou 

a localização dos capitéis. 

Theodor Hauschild, "Arte Visigótica em Portugal," vol.I, História da Arte em Portugal, Alfa,2ªedição, 1993, p.166-167; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal-Arte da Alta Idade Média, 1993(2ªedição), pp.118-119 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania,2006, vol II,NOE019 ou NOE021 ou NOE022; o autor também 
não identifica e analisa os capitéis pelas fotografias de D. Fernando de Almeida. 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Este capitel apresenta o esquema compositivo dos capitéis anteriores. Nota-se a sua aproximação ao capitel BRC009, no 

tratamento das folhas a trépano e no formato das folhas inferiores, alargando na parte superior e dobrando-se com ponta 

bilobada. 

O tratamento do elementos decorativos é cuidado, as folhas, cauliculos com caneluras e três botõezinhos na sua moldura, as hélices e 

volutas e o ábaco com duas molduras sobrepostas. O motivo axial é marcado pelas folhas verticais de nervura central e ponta lanceola-
da; não se consegue ver nitidamente se existe trépano na sua zona interlobular. 

Através da fotografia consegue perceber-se a afinidade entre o friso e o capitel com grande aproximação no tratamento das folhas. 

Nota-se desajuste de dimensões entre a aduela e o capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 
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Capitel Nº: BRC010 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC011 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios (nordeste) 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

Bom, embora os motivos apresentem desgaste e o motivo axial estar indistinto 

 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal-Arte da Alta Idade Média, 1993

(2ªedição), pp.118-119; 

Javeir Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, vol II, NOE020, p. 528: também não podemos saber se se trata 

deste capitel ou do seguinte porque o autor só apresenta um. 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 22 



 

Século X  

Este capitel é semelhante ao BRC012 e forma com ele o terceiro grupo de capitéis que estão in situ na Capela de S. Fru-

tuoso. 

Este capitel apresenta o número de folhas característico do capitel coríntio normal, aliás como os restantes exemplares da Capela: duas 

folhas inferiores em face e ppr face e uma folha central inferior e uma por cada ângulo perfazendo ao todo, 16 folhas.  

O talhe das folhas é totalmente distinto, são folhas pequenas com contorno oval com um número indistinto de lóbulos mas que formam 
nas zonas interlobulares um pequeno triângulo.  

Os caulículos despontam no meio das folhas e apenas aparentam ter a moldura do topo com incisões. Do interior do caulículo saem 

várias folhas das quais despontam as helices e as volutas que dispondo-se em V se enrolam de uma forma bem marcada e saliente.  

O topo do cálato apresenta uma moldura funiforme, elemento original que se pode comparar à moldura do cálato (dupla) de um exem-

plar de San Cebrián de Mazote, Moz069, apresentado por Javier Magaña, op. Cit. p. 581, Vol. II; 

Os mitovo axiais estão presentes mas danificados ao ponto de serem imcompreensíveis.ota-se desajuste entre a aduela e o capitel. 

A datação de Javier Magaña para este capitel é a mesma para todo o conjunto do S. Frutuoso de Montélios: Século VII- IX. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 
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Capitel Nº: BRC011 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC012 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios (noroeste) 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

Bom embora apresente alguams linhas de quebra no capitel e desgaste nos motivos axiais. 

 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal-Arte da Alta Idade Média, 1993

(2ªedição), pp.118-119 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Este capitel é semelhante ao BRC011 e forma com ele o terceiro grupo de capitéis que estão in situ na Capela de S. Fru-

tuoso. 

Este capitel apresenta o número de folhas característico do capitel coríntio normal, aliás como os restantes exemplares da Capela: duas 

folhas inferiores em face e ppr face e uma folha central inferior e uma por cada ângulo perfazendo ao todo, 16 folhas.  

O talhe das folhas é totalmente distinto, são folhas pequenas com contorno oval com um número indistinto de lóbulos mas que formam 
nas zonas interlobulares um pequeno triângulo.  

Os caulículos despontam no meio das folhas e apenas aparentam ter a moldura do topo com incisões. Do interior do caulículo saem 

várias folhas das quais despontam as helices e as volutas que dispondo-se em V se enrolam de uma forma bem marcada e saliente.  

O topo do cálato apresenta uma moldura funiforme, elemento original que se pode comparar à moldura do cálato (dupla) de um exem-

plar de San Cebrián de Mazote, Moz069, apresentado por Javier Magaña, op. Cit. p. 581, Vol. II; 

Os mitovo axiais estão presentes mas danificados ao ponto de serem imcompreensíveis. 

Não se nota desajuste entre a aduela e o capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 
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Capitel Nº: BRC012 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC013 Sim 

Museu da Capela de S. Frutuoso de Montélios 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

Apresenta partes fragmentadas 

 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, vol, 2, NOE024. 

Capela de S. Frutuoso de Montélios Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Mausoleu 

 

Planta Cruciforme 

Mármore 

Outro 2 

Pilastra 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III)  

Este exemplar de capitel de pilastra encontra-se no pequeno Museu anexo à Igreja que tem a Capela de S. Frutuoso ados-

sada. A fotografia que utilizamos é de Javier Magaña. Infelizmente não conseguimos encontrar a fotografia que tirámos 

desta mesma peça num das primeiras vezes em que estivémos em S. Frutuoso em 2005. 

Esta peça avulsa apresenta um talhe bem distinto do dos capitéis que estão in situ na Capela de S. Frutuoso.  

As folhas inferiores são longas e as médias também o são. Os folíolos são bastante independentes mas trata-se de folhas de acanto ade-
rentes ao cálato revirando-se na ponta bilobada.  

As folhas, tanto as inferiroes como as médias apresentam folíolos com ponta tripartida e forma interlobular em gota alongada. 

Os caulículos têm caneluras e três motivos circulares com pérolas na sua moldura. O leve trabalho do trépano, nesta peça, é visível neste 

promenor. Não apresenta cálice axial. A peça encontra-se fragementada e não se veêm as volutas e as hélices. Não há lugar ao motivo 

axial embora o ábaco esteja presente. 

Apresentamos a datação deste capitel do século III, primeira metade devido aos lóbulos tripartidos, às caneluras dos cauliculos e à 

ausência da flor do ábaco que se regista sistematicamente a partir do século III. 

Pensamos que este capitel corresponderá a um contexto romano e pode ter servido de inspiração aos capitéis que estão na capela e que, 

por sua vez, não foram todos produzidos ao mesmo tempo. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC013 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC014 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

Razoável; apresenta os seus elementos ornamentais dissipados e pouco visíveis no local onde estão. 

Este capitel está a ser reutilizado como suporte à imagem de S. Frutuoso. 

Inédito 

Das obras em um muro das redondezas da Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal pacense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Este capitel encontra-se a suportar a imagem de S.Frutuoso que, por sua vez, se apoia numa outra peça troncopiramidal.  

Em 2005, quando visitámos a Capela de S. Frutuoso não nos apercebemos da sua presença, embora o capitel já pudesse 

estar neste local. Em 2009, ao regressarmos à Capela, notámos a presença deste capitel. 

O Guarda da Capela, Sr.Vitor Soares, informou-nos que este capitel tinha sido encontrado aquando do momento da realização de umas 

obras num muro das imediações. Devido ao seu esforço, o capitel foi levado para o interior da Capela e conservado. 
As fotografias ao capitel não são de boa qualidade devido à fraca iluminação que se regista neste local e às inumeras sombras que são 

projectadas pela luz oblíqua. 

Não procedemos à medição do capitel pois a sua analise foi breve. 

Este capitel apresenta, e foi este pormenor que nos chamou a atenção, o astrágalo ornamentado com motivo funiforme. O cálato do capi-

tel apresenta uma folha inferior com oito folhas no total. Estas folhas são de pequena dimensão e encontram-se bastante inclinadas. Esta 

posição da folhas, aliada à localização do capitel ao nível do chão,  tornou impossível a verificação das nervuras das folhas. No entanto, 

a observação da sua ponta revirada, ilustra as nervuras que a compõem. Estas nervuras surgem incisas e poderão indicar folíolos verti-

cais marcando a totalidade da folha. As folhas apresentam um perfil curvilíneo que, visto frontalmente, desenha um pequeno arco. Do 

topo da folha média central, um ressalto no cálato indica a partida do que aparenta ser um folha em moldura, acompanhada de perto por 

outra, delineando no cálato uma dupla molduração, que se aproximam da aresta do capitel e se enrolam em espiral de voluta não muito 

nítida. Desta moldura em ressalto no cálato que poderá também ser uma haste vegetal, um caulículo, nascem, a meio caminho, as pontas 

das hélices que se apresentam lisas e que terminam no eixo vertical do capitel, sob o ábaco. A bifurcação entre as volutas e hélices for-
ma, no centro do cálato do capitel, uma forma que poderá ser um losango ou, até uma folha. 

O ábaco do capitel não é coríntio mas uma placa rectangular que se sobrepõe ao cálato. 

 

De alguma forma , este capitel lembra o que, no grupo episcopal ossonobense, se encontra na Igreja da Misericórdia, OSN011, pelo 

menos no que respeita à espirais angulares. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC014 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC015 Sim 

Capela de S. Frutuoso de Montélios 

Real 

Braga 

Braga 

 

 

Pouco apreciável 

 

Inédito 

Imediações da Capela de S. Frutuoso de Real 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (IV)  

Este capitel encontra-se por detrás da imagem de S. Frutuoso no braço nascente da Capela, onde está, pensamos, guarda-

do. 

O interesse deste capitel reside no seu tipo que se encontra em deerminados locais da Lusitania e na Gallaecia. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Misto ( jónico de influência toscana) 
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Capitel Nº: BRC015 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC016 Sim 

Museu do Tesouro da Sé de Braga 

Sé 

Braga 

Braga 

 

 

O capitel apresenta as pontas das folhas sumi-

das e a parte angular dasaparecida. O motivo 

axial encontra-se partido. 

Não aparenta 

Inédito? 

  

  

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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 Sec II 

A fotografia deste capitel foi-nos gentilmente enviada pelo Museu do Tesouro da Sé de Braga.  

Quando visitámos o referido Museu não tinhamos ainda solicitado autorização para o seu estudo e, por esse motivo, não 

possuimos meddas para o capitel. 

A descrição será feita a partir da fotografia do Museu. 

Capitel de folhas nervuradas com folha inferior e média. A folha inferior é em número de oioto distribuídas em face e as folhas médias 
também em número de oito estão distribuídas uma em face e em ângulo. As folhas apresentam-se a nervura central mais larga com duas 

laterais mais estreitas; os folíolos estão marcados com a zona interlobular em pequeno triângulo invertido com uso de trépano; os folío-

los apresentam a ponta tripartida, assim parece. As pontas das folhas estão bastante sumidas e resta um vestígios de pequena ponta agu-

çada. Este aspecto nota-se nos extremos das folhas dando a ideia de que as pontas se uniriam como as pontas das folhas do acanto espi-

nhoso. Esta hipótese não pode ser comprovada, na medida em que as pontas e suas eventuais zonas de união estão partidas. 

As folhas aderem ao capitel e reviram-se na ponta. Sob a folha média central nota-se a flor do ábaco que sobe axialmente, partindo-se a 

meio. Os caulículos e as folhas dispõem-se lateralmente à folha central e juntam-se no eixo do capitel com as hélices sobrepostas sobre a 

flor do ábaco. Esta deveria ser um florão pelo seu contorno levemente ondeado mas encontra-se muito desgastado.  

O ábaco apresenta duas molduras lisas de secção rectangular sobrepostas. O topo do cálato junta-se ao ábaco por um escapo directo 

seguido de listel simples. 

Pela vericalidade dos caulículos, uso moderado do trépano e articulação dos lóbulos em três folhits lanceoladas, propomos a segunda 

metade do século II. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC016 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC017 Sim 

Museu do Tesouro da Sé de Braga 

Sé 

Braga 

Braga 

 

 

Desgastado nas folhas inferiores 

O trépano parece ter sido colocado posteriormen-

te 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, figura 244, planche XL e p. 222; 

Manuel Luís Real, "A Escultura decorativa em Portugal: o grupo "portucalense", Anejos de Aespa XLI, 

2006, p.149,fig.61; 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, NOE045, p. 541 do vol. II e Vol. I, p. 327; 

  

  

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

 

 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

D. Fernando de Almeida, considera que esta capitel é de granito, o que não nos parece (?).Indica o local onde se encontra 

e que regista emprego do trépano no tratamento das folhas; 

Javier Magaña considera este capitel de difícil atribuição cronológica. 

A fotografia deste capitel foi gentilmente cedida pelo Museu do Tesouro da Sé de Braga e não pudémos tirar as medidas. D. Fernando 

de Almeida também não apresenta medidas. 
Este capitel possui três níveis de folhas. O primeiro que se distribui uma folha em face e em ângulo num total de oito folhas; Seguida-

mente, um segundo nível de folhas distribuído por duas folhas em face, num total de oito folhas; finalmente, um conjunto de folha supe-

rior que se volta a distribuir pelas faces da mesma maneira que a folha inferior, ou seja uma em face e em ângulo. Ao todo, os três níveis 

de folhas atingem o número de 24. Os níveis das folhas dispõem-se intercaladamente pelo cálato do capitel. 

As folhas apresentam um perfil contínuo sem aparente distinção de folíolos independentemente do facto de os círculos a trépano indica-

rem os locais das zonas interlobulares. No entanto, o que parece é que os círculos a trépano foram colocados posteriormente, pois não 

dividem efectivamente lóbulos. De notar, por exemplo o círculo central a trépano que é colocado sobre uma nervura central, sem zona 

interlobular. O trépano foi colocado sobre as folhas de forma homogénea em número de três sobre todas as folhas. Verifica-se a marca-

ção das estrias verticais numa folha que estaria completa previamente em trépano. As folhas aderem ao cálato e inclinam-se ligeiramente 

para o exterior.  

O ábaco não é coríntio mas uma placa rectangular que se dispõe sobre o cálato mal se distinguindo deste. As medidas deste capitel apa-

rentam ser quase cúbicas. 
Tofos os restantes elementos característicos de capitéis coríntios estão ausentes e muito concretamente o motivo fundamental, as volu-

tas. Este capitel da matriz coríntia apresenta apenas as folhas em sucessão intervalada. 

Manuel Luís Real apenas aponta, relativamente a este capitel a mistura de "padrões moçárabizantes com tentativas de retorno a uma 

certa pureza clássica". 

Neste sentifo estmaos de acordo com Manuel Luís Real. Este capitél insere-se numa Antiguidade Tardia e pode ultrapassá-la. Terminus 

ante quem: século X? 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

De folhas privado de volutas 
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Capitel Nº: BRC017 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC018 Sim 

Escada de um prédio em Braga próximo das Reservas de 

Cividade 

Braga 

Braga 

 

 

Capitel que se encontra mais danificado ao 

O capitel sofreu uma intervenção ao nível 

do leito de espera: um orifício central de 

onde parte um pequeno canal concâvo até à 

extremidade 

Inédito 

Do jardim da Casa  

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Queremos expressar o nosso agradecimento à Senhora D. Maria Francisca Xavier pela autorização para fotografar o capi-

tel (este e o BRC076) que foi  encontrado no Jardim da sua casa. 

Trata-se de um capitel de folhas lisas, coríntio. Apresenta duas folhas, uma inferior e outra média. As folhas parece que se iniciam um 

pouco acima do leito de assentamento. Sobem aderidas ao cálato e reviram-se ligeiramente na sua ponta. No intervalo das folhas inferio-

res, nascem os caulículos com uma larga moldura ou colarinho. A partir dele saem as folhas que divergem ao atingir a aprte superior do 
cálato. Neste ponto, o capitel encontra-se beastante mais danificado mas tudo indica que as hélices e as volutas se dispusessem neste 

local. 

De notar a presença do ábaco e do motivo axial que aparenta uma forma semicircular. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC018 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC019 Não 

Reservas do Museu Pio XII 

Cividade 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.1100 

 

Fragmento 

 

Inédito 

  

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Este fragmento apresenta duas folha lisas, ovais e ligeiramente recurvas na sua ponta que nascem do leito de assentamen-

to do capitel com um pequeno espaço a separá-las Consegue- se verificar o nascer de mais duas folhas ao lado destas. As 

folhas são largas e medem 11 cm de altura por 10 cm de largura, cada uma. O diâmetro conservado são 16 cm; o comprimento máximo 

ultrapassa os 20 cm. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página   39   

Capitel Nº: BRC019 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC020 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

Cividade 

Braga 

Braga 

TM 5852 

 

Bom 

Não aparenta 

Inédito 

  

  

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Altura do capitel = 25 cm; diâmetro do leito de assentamento = 26 cm; Largura 36 vezes 35 cm; 

Capitel jónico liso de influência toscana que apresenta os elementos estruturantes deste capitel: plinto, os pulvinos late-

rais, neste caso sem o bálteo lateral, o equino e, na ligação para o  hipotraquélio uma moldura em escapo direito. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Misto ( jónico de influência toscana) 
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Capitel Nº: BRC020 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC021 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII Lit.302 

p. 60 

 

Reutilização como pia de água 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973, 20; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),p. 60. 

Casa do Sr. Guerra Fontes S. Paio de Merelim 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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Romano (III)  

Altura = 36 cm; 30 cm de diâmetro do leito de assentamento; comprimento e largura = 35 vezes 37 cm; diagonal do ábaco 

= 50 cm; 

Capitel que se encontra escavado n o seu interior para reutilização como pia. 

Apresenta folha inferior (8) e folha média (4).  Os caulículos apresentam o motivo funiforme na diagonal. Florão em formato semicircu-

lar em saliência. 
As volutas estão sumidas. Notam-se as hélices. 

A zona interlobular apresenta gota triangular. Caulículos que se notam  muito bem. 

Luís Fontes propõe uma datação de V-VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC021 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC022 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII. LIT. 24 

p.35 

Bom 

Não aparenta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973, 60; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.),p. 35; 

Muro de uma casa em Quintiães Quintiães 

Barcelos Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Altura máxima de 37 cm; comprimento e largura de 42 por 43 cm; diâmetro de 32 cm; 

Plinto e cálato bem distintos; Em cada face três folhas recurvas;em cada lado uma folha  com a nervura central marcada e 

as nervuras secundárias que dela partem; moldura de astrágalo e nota-se uma grande altura do plinto quadrangular. 

Luís Fontes data este capitel dos século IX a XI.Propomos, séc. X (?). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

Grande Grande 

  

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 
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Capitel Nº: BRC022 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC023 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

1 

p.16 

Capitel com corte rectangular em profundidade no leito de espera; 

O capitel foi reutilizado com finalidade desconhecida para a qual lhe fizeram um corte rectangular com 

profundidade de 5 cm no leito de espera; para uma construção de vigas de madeira? 

Lacerda, 1942, 126 (segundo referências de Luís Fontes); 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973, 59; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),p. 16; 

Albergue Distrital de Braga Cividade 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Reutilização/intervenção: 



 

 Sec II 

Altura de 40 cm; largura conservada de 48 vezes 48 cm; diâmetro de 30, 5 cm; não se cumprem as proporções vitruvia-

nas;  

Luís Fontes considera que o corte rectangular que a peça apresenta no leito de espera foi para assentar a arquitrave; opinião com a qual 

não concordamos, uma vez que o assentamento da arquitrave não provoca cortes no leito de espera que fatalmente arruinam a ornamen-

tação em duas das faces do capitel. Como este capitel apresenta uma placa elevada sobre o ábaco, esse corte teve um efeito menos drás-
tico; de qualquer forma, os florões de dois lados desapareceram, 

Esta peça é grande e com a reutilização que se vê em outros capitéis de Braga. O leito de espera apresenta uma placa elevada.Capitel de 

folhas nervuradas coríntio. Apresenta folha inferior com oito folhas e oito folhas angulares; notam-se os foliolos; florão volumoso em 

flor e formato semicircular meio embebido no cálato; os caulículos chegam à zona superior do capitel e parecem ter hélices e volutas 

algo já danificadas. Capitel profusamente ornamentado. 

Datação de Luís Fontes- séc. II/III. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC023 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC024 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

 MPXII Lit. 15 

p. 47 

Desgastado nos motivos das faces 

O capitel apresenta um orifício no leito de espera. 

Luís Fontes acrescenta que este tem um ferro 

cravado no seu interior. 

Lacerda, 1942, 126 (segundo referências de Luís Fontes); 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973, 59; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),p. 47; 

Casa solarenga do Campo das Carvalheiras Sé 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 
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 Sec II 

Altura de 37 cm; largura e comprimento = 45 por 40cm; diâmetro do leito de assentamento 31 cm; diagonal do ábaco = 

60 cm (sem relação com a proporção vitruviana); altura do ábaco = 4 cm; (1/9) da altura total. 

Capitel apresenta folhas nervuradas coríntio, oito folhas em face com triângulo na zona interlobular; oito folhas médias. Os caulíuculos 

com motivo funiforme; as helices e florão; na zonas das volutoas, uma área cava angular: vê-se que o ábaco é coríntio e motivo axial 

volumoso. 
Pelas razões que expusémos aquando do capitel BRC001 em termos do seu contexto na insula da Carvalheiras, propomos a data do 

século II para este capitel; ele parece-nos semelhante, embora não tão bem conservado, ao capitel BRC001. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC024 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC025 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT 591 

p. 65 

Motivos pouco nítidos; hélices e volutas destruídas. 

Aparenta uma intervenção que alterou o motivo 

da Face 1 ficando diferente das outras. 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973, 29; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),p. 65; 

Igreja do Pinheiro Pinheiro 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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Romano (III/IV)  

Altura de 29 cm; largura e comprimento= 30/33 por 37/38 cm ; diagonal do ábaco = 52 cm no máximo. Diâmetro 29 cm; 

o capitel segue as proporções vitruvianas. 

Capitel folhas nervuradas, coríntio;  

folha inferior com oito em tendo duas em face;  a folha média também com oito folhas; cauliculos muito nítidos de onde nascem as héli-

ces e volutas muito destruídas;  
A face 1 apresenta alguma alteração à ornamentação com sulcos diferentes das otras faces; na Face 2, tal já não acontece aparecendo os 

elemento comuns a esta ordem; 

Motivo axial saliente e grande sem se perceber o motivo; vinco em rectangulo com alguma profundidade no leito de espera; 

Luís fontes data o capitel do século v ao VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Rectangular Aproximação à proporção vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC025 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC026 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT 75 

p. 41 

Motivos esbatidos 

Esvaziamento interior para reutilização como pia de água benta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973, 61; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.),p. 41; 

Adro da Igreja de Lordelo Lordelo 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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Romano (III/IV)  

Altura de 35 cm; 2,5 cm de altura do ábaco que é recuado (1/14 da altura); largura e comprimento 35 vezes 36 cm; a dia-

gonal no máximo que pode ser medida tem 47 cm; 

Capitel que é difícil de analisar devido ao local onde se encontra;  

É um folhas nervuradas coríntio ;  

Oito folhas inferiores em face; folha média também com oito folhas; 
Sobre a folha média algo que se assemelha a uma moldura corrida entre o ábaco e o cálato; isto olhando para a Face 1 porque olhando 

para a Face 2 a sensação é que talvez se trate, sobre a folha inferior e folha média, de mais  uma outra folha embora tal não seja clara-

mente perceptível. 

Nota-se o ábaco coríntio e motivo axial paralelepipédico; a reutilização do capitel arredondou-lhe as formas na parte superior. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos IX-XI; 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC026 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC027 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT 21 

p. 48 

Esvaziado no seu interior para pia de água benta 

Escavado no interior para servir de pia de água benta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, nº 255, planche XLII, p. 223; 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,59; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),p. 48; 

Capela perto de Santa Maria de Galegos Galegos (Santa Maria) 

Barcelos Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Século X  

Altura = 33 cm; 34,5 cm de diâmetro do leito de assentamento; Não se conseguiu medir a diagonal do ábaco. 

Altura do plinto = 7/8 cm ou seja, entre 1/4 e 1/5 da altura total do capitel. 

Capitel de grandes dimensões com forte reutilização como pia de água benta e com um orifício no centro para escoamento da água;  

capitel cujo ábaco não tem o formato coríntio com cavidades nos seus cantos; o plinto salienta-se com uma moldura rectilínea; o cálato 

apresenta um nível apenas de folhas com nervuras e que são várias, com três folhas em face e duas angualres talvez se passando o mes-
mo no resto das faces que não conseguimos ver. 

Luís Fontes datou este capitel dos séculos V-VII. 

Este capitel é semelhante ao BRC022 em tipolgia e dimensões. Sendo difícil atribuir uma cronologia, seguimos o raciocínio do capitel 

anterior e atribuímos uma data interrogada, século X(?). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 
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Capitel Nº: BRC027 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC028 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 136 

p. 45 

Capitel com uma das faces cortada e as restantes muito danificadas; óvalos muito desgastados 

Uma face foi cortada desconhecendo-se a razão 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973, 6; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.),p. 45; 

Igreja de Gamil Gamil 

Barcelos Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (IV)  

Altura = 27 cm; Largura e comprimento = 30 vezes 30 cm; ábaco com 4 cm de altura (1/7); 

Capitel danificado; a face nº 3 foi completamente cortada; As suas formas estão erodidas, folhas nervuradas com duas 

faces em face e uma folha em eixo e angulares; presença do caulículo; nota-se uma caracteristica muito importante que são uns dentícu-

los do epistílio jónico (Justino Maciel, Vitrúvio, III, 5, 11) ;embora com grande desgaste parece-nos perceber a presença dos óvalos; 

ábaco coríntio com motivo axial que se projecta para o exterior mas que fica meio embebido no cálato. 
Luís Fontes data este capitel ds séculos IX a XI; 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 2 
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Capitel Nº: BRC028 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC029 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII lit. 199 

p. 58 

A parte das volutas está partida, não se vendo as espirais 

A Face 1 deste capitel é diferente das restantes apresentando uma palmeta em leque 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,8; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),p.58; 

Maximinos Maximinos 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo epsicopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (III/IV)  

Altura de 29 cm; Largura e comprimento = 29 cm por 29 cm; altura do ábaco = 4 cm; (1/7); Diâmetro do leito de assenta-

mento = 19 cm; 

Pedra mais clara;  

Uma das faces  apresenta uma folha inferior de acanto com lóbulos bem marcados e sobre ela uma palmeta em leque com 7/8 folíolos ao 

todo; sobre as duas folhas de acanto inferiores sobem duas outras de acanto reviradas nos ângulos; no local dos caulículos estes sobem 
em sulcos biselados enrolando-se em hélices afrontadas; naturalmente que o mesmo se repercutiria nos ângulos com espirais sob as 

volutas que já não se notam. 

Ábaco coríntio com formato de motivoa axial pouco claro. 

Descrição das restantes faces: Face 2 é diferente são caulículos biselados e não apresenta a palmeta em leque mas com é mais comum, a 

folha de acanto revirada. 

A sua face nº 3 que é distinta com duas folha em face, de acanto e uma folha axial que é de acanto e não de palmeta e, nos lados, os cau-

lículos; Face 4 que é como a 2, 3 e 4 e diferente da Face 1 com palmeta e trabalho distinto das hélices. 

Luís fontes data este capitel dos séculos V-VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC029 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC030 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII lit.132 

p.44 

O formato do ábaco encontra-se bastante arredondado 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973, 3; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.),p. 44; 

Igreja de Gamil Gamil 

Barcelos Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (IV)  

Altura = 28 cm; e diâmetro de leito de assentamento é de 28 cm também. A largura na Face 1 é de 26/27 cm; A Face 2 é 

mais comprida e e onde o capitel foi cortado =38 cm; O leito de espera é rectangular e não parece ser coríntio; Parece 

também ter caulículos na Face 3 que não se consegeu ver bem mas que pelo tacto foi possível perceber.  Apresenta igualmente o porme-

nor dos dentículos. 

Muito interessante; A Face 1 é a que se olha em frente; O capitel foi  cortado na Face 2; a Face 3 tem semelhançass com a Face 2; A 
face 4 tem um comprimento maior com formato rectangular; na face 1 nota-se  a folha de acanto com uma única folha, ao todo oito ; 

folha de acanto revirada com os lobulos bem marcados ; cauliculos e uma pétala com a orla da folha bem marcada; novamente a parte 

superior do capitel, junto ao ábaco apresenta os dentículos do epistílio jónico. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos IX-XI; 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Rectangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 2 
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Capitel Nº: BRC030 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC031 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 549 

p. 61 

Capitel muito erodido 

Capitel também reutilizado como pia de água 

benta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,28; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),p.61; 

Casa próxima do lugar de Paredes S. Cosme do Vale 

Vila Nova de Famalicão Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (III/IV)  

Altura = 27 cm; diâmetro do leito de assentamento = 28 cm; 

A Face 1 a que tem o nº de inventário; foi escavado no leito de espera e com orifício central;  não se notam as volutas  

nem o ornamento das folhas ; folhas nervuradas, coríntio com oito folhas inferiores e oito médias. As notas deixam ver um pequeno 

triângulo invertido ou orifício circular interlobular. 

Luís Fontes data este capitel do século V-VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC031 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC032 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII lit. 662 

p. 66 

Capitel com as suas faces muito destruídas e a parte superior do ábaco já arredondado 

Uma parte do capitel parece ter sido cortado 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,32; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),p.66; 

Bouça junto à Quinta de Santo André, Lugar do Vale Adaúfe 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 64  



 

Romano (III)  

Altura = 35 cm; Diâmetro do leito de assentamento = 26 cm; largura de 35 cm mas dificilmente bem medidos; 

Apresenta folhas nervuradas e é coríntio; 

nota -se bem os caulículos com caneluras torsas. Capitel com face 1 algo destruída na parte superior; nota-se o motivo axial como meia 

esfera; face 2 igual; 

 e face 3 foi partida; a Face 4 é parecida com a face 1; 
Salienta-se a ornamentção dos caulículos; a parte superior muito destruida e não se nota o ábaco coríntio. A parte superior eatá arredon-

dada formando um círculo pelo desgaste do tempo e uso. 

Luís Fontes data o capitel dos séculos V-VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC032 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC033 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII Lit. 168 

p. 49 

 

Capitel escavado e reutilizado como pia de água benta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973, 7; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.),p. 49; 

Matriz de Castelões Castelões 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Altura de 32 cm; diâmetro do leito de assentamento = 37 cm; 

A face 1 como o 132 apresenta apenas um folha ao todo com oito folhas; A parte superior está destruída; a folha de acanto 

é nítida nos lobulos e a zona interlobular apresenta um formato  triangular; 

 as volutas foram polidas; pode ver-se as linhas para voluta mas o capitel foi transformado por completo no interior apresentando até 

uma algo que se assemelha a um elemento para escoameto; 
elemento nítido é o formato das folhas de acanto nas faces. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos IX-XI; 

Capitel de matriz coríntia mas que o seu estado de transformação não permite perceber a sua tipologia de uma forma precisa. De notas 

que as folahs têm lóbulos interessantes. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: BRC033 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC034 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 406 

p.34 

O capitel apresenta uma linha de quebra que, na diagonal, atinge uma parte do ábaco e do pulvi-

no 

Não aparenta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,24; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),p.34-35; 

Rodovia São Lázaro 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Altura de 27 cm; diâmetro do leito de assentamento: 26 cm; Capitel jónico liso de influência toscana com as característi-

cas já apontadas a esta tipologia; plinto, equino, pulvinos com bálteo de três tiras e molduras de ligação e hipotraquélio. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Misto (jónico de influência toscana) 
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Capitel Nº: BRC034 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC035 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 150 

p. 46 

Escavado no interior para reutilização de pia 

Escavado para voltar a servir como pia 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,6; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.), 2009, p. 46; 

Jardim da Casa de Artur Baptista Vieira Santa Maria do Souto 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Altura de 35 cm; diâmetro do leito de assentamento =26 cm; Largura medível do capitel = 33 cm; 

capitel alto que foi escavado na parte superior; dificil de medir ou ver o ábaco embora com motivo axial; folhas nervura-

das e tipologia corintia; folhas altas e que revira  tombando em ponta lanceolada ;  

Sobre as folhas inferiores em face e uma folha axial média; os caulículo com motivo funiforme enroscado; a zona das volutas é eviden-

te. 
 Luís Fontes data este capitel dos séculos IX-XI; 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC035 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC036 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 298 

p. 61 

 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,17; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.), 2009, p. 61; 

Santa Leocádia de Briteiros Briteiros  (Santa Leocádia) 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Altura = 27 cm; Diâmetro de leito de assentamento= 28 cm; 

capitel quase cilíndrico e muito alterado ; folhas com zonas interlobulares; talvez se consiga ver folha inferior e media; 

leito de espera circular praticamente informe. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos IX-XI. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

 Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC036 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC037 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT 54 

p. 39 

 

 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, nº 242, planche XL, p.222; 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,61; 

Manuel Luís Real, " A Escultura decorativa,,," Anejos de Aespa, 2006, p. 144 e 145, figura 25; 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, 2006, NOE044, vol. II, p. 540; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais (séculos 
IX a.C-XIV d.C.), 2009, p. 39; 

Adro da Igreja Paroquial de Santa Cruz de Lima Santa Cruz de Lima 

Ponte de Lima Viana do Castelo 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Altura máxima de 34 cm; Largura vezes comprimento de 30 por 32 cm; Altura do inicio das folhas em relação ao leito de 

assentamento do capitel = 5 cm; Altura do ábaco = 7 cm (1/5);   

O inicio da folhas inferiores está elevado e a parte do leito de assentamento está mais recuado em relação ao inicio do cálato; 

Folha inferior de acanto com lóbulos e nervuras, o revirar é largo;  verifica-se a presença uma folha média e  angular; ao todo, oito 

folhas inferiores e oito folhas médias; No eixo vertical o motivo axial em paralelepípedo  ocupa a altura do ábaco e forma um aro ou 
uma abertura em concha; no espaço dos caulículos,  tem um relevo convexo e também funiforme; 

D. Fernando de Almeida considera que este capitel é semelhante aos do andar superior da frontaria de Santa Maria Madre em Orense. 

Refere que o capitel tem, em baixo, uma "gola", esboço de coluna. 

Manuel Luís Real encontrou um capitel muito semelhante a este no Museu de Pontevedra, de Beade, em Vigo (fig. 24); A parecença é 

tão grande que o autor considera que terão saído das mãos de um mesmo artista, o que explica pela proximidade geográfica entre as duas 

regiões  e pela circunstância de o presor do Lima, o galego Paio Bermudes, ser descendente do conde de Tuy e Deza(p. 145); considera 

ainda  as típicas caneluras da escultura ovetense do século IX; 

Javier Magaña considera o capitel de cronologia desconhecida. 

Luís fontes data este capitel do do séc. IX-XI; 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Recto(90º) 

Médio Médio 

Rectangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC037 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC038 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT 205 

p. 52 

Motivos desgastados que, sobretudo, ao 

nível das volutas estão muito ilegíveis 

não aparenta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,8; 

Manuel Luís Real, " A Escultura decorativa,,," Anejos de Aespa, 2006, p. 142 e 143, figura 23; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais(séculos 

IX a.C-XIV d.C.), 2009, p. 52; 

Ruínas do Convento de Adaúfe Adaúfe 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Altura = 22 cm; largura e comprimento = 27 cm vezes 27 cm;  

Interpreta de uma forma distinta as características do capitel coríntio de  folhas nervuradas; As folhas inferiores em face 

são quase de palma com folíolos de alto a bacio;  

nota-se o contorno de uma pétala no eixo do capitel ; no topo folhas inferiores, uma haste que sobe e se bifurca para hélices e volutas, 

estas não se conseguem ver. Angularmente uma união entre hastes que formam espaço côncavo; não se notam volutas ; A característica 
interessante é a folha inferior nervurada que sustenta a  média ladeada pelos caulículos com moldura do próprio caulículo; A folha 

média é como uma sépala diferente das folhas inferiores; nem todas as faces sejam completamente iguais;  a altura do ábaco é muito 

pouca e não parece ter o formato coríntio com motivo axial. 

Muito dificil sugerir, para já, uma contextualização que poderá ultrapassar, no entanto a Antiguidade Tardia. 

Luís Fontes propõe séculos IX-XI. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC038 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC039 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 249 

p. 53 

Capitel com as formas já muito arredondadas e fracturado no leito de espera 

Não aparenta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,11; 

M. Jorge Barroca, "Estudo dos Testemunhos…", IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga, 1990, p. 

115; 

Manuel Luís Real, " O Projecto da Catedral de Braga…" Actas IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga, Braga, 1990, p.19; 

Manuel Luís Real, " A Escultura decorativa,,," Anejos de Aespa, 2006, p. 142 e 143, figura 23; 
Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais (séculos 

IX a.C-XIV d.C.), 2009, p. 53; 

Igreja Matriz de S. João da Ponte S. João da Ponte 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Altura de 34 cm; diâmetro de leito de assentamento = 32 cm; 

capitel de folhas nervuradas, coríntio com folhas de grande relevo do cálato com grandes zonas de luz e sombra; não se 

consegue ver, na face que tem o número de inventário, o formato das folhas inferiores. Folha média axial não se nota nidamente mas 

com espaços interlobulares; entre as duas folhas inferiores o que parece ser um trifólio; caulículos com pouca ornamentação e uma mol-

dura ; nota-se a hélice esquerda ; na parte superior, o ábaco, mas como se encontra danificado não se consegue distinguir o formato; o 
leito de espera está arredondado e fracturado numa das suas partes. 

Luís Fontes data o capitel dos séculos IX-XI. 

É de notar um pormentor: os dois fragmentos de ajimez que Mário Jorge Barroca apresenta (nº de inventário 255 e 256); em um dos 

fragmentos, precisamente o da zona central do ajimez, está representado um trifólio; este motivo não pode deixar de ser relacionado com 

o trifólio que se nota no capitel e que envidencia esta preocupação de encontrar paralelo na ornamentação. O trifólio é um motivo exaus-

tivamrnte tratado em peças de escultura arquitectónica de contexto visigódo.  

M. Jorge Barroca informa que foi encontrado um outro capitel junto da Igreja de S. João da Ponte e que se encontra guardado numa 

dependência anexa a essa. O autor data este capitel, BRC039 do século X. Acrescenta que a Igreja (à qual o autor chama templo) já 

deveria existir no século IX, "uma vez que Ordonho II doou a Santiago de Compostela a "ecclesima Sancti Johannis in Ripa Ave cum 

sua villa vel adjacencia", em 20 de Abril de 911, ele era já pelo menos o seu terceiro proprietário…" (op. Cit. pp. 115-116;) 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC039 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC040 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 169 

p. 53 

Capitel muito fragmentado na zona das volutas 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,7; 

Manuela Martins, " O povoamento proto-histórico e a romanização da bacia do curso médio do Cávado", 

Cadernos de Arqueologia, Monografias, 5, 1990,Braga,p. 81; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.53; 

Imediações da Igreja de Dume Dume 

Dume Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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 Sec II 

Altura de 30 cm; difícil de medir a largura e o comprimento que rondará sensivelmente os 36 cm; 

Capitel que apresenta folhas nervuradas, coríntio;  

folhas em face com espaço entre elas; no eixo, outra folha média; caulículos com helices e volutas ; motivo axial muito grande e parale-

lepipédico; o motivo axial parece repousar sobre o cálato  com o recuo do ábaco; As folhas angulares apresentam motivo funiforme no 

seu interior com rotação, ou espiral (como em Alcácer do Sal)  as inferiores não mas apenas as angulares médias e a folha axial médias; 
as folhas inferiores apresentam as marcas dos folíolos. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos V-VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC040 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC041 Sim 

Reservas do Museu Pio XII(Colecção particular Cha-

Cividade 

Braga 

Braga 

MPioXII LIT. 313 

p. 31 

Volutas danificadas Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, figura 246 e 248, planche XL e p. 222;  

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,20; 

Manuela Martins, " O povoamento proto-histórico e a romanização da bacia do curso médio do Cávado", Cadernos de Arqueologia, 

Monografias, 5, 1990,Braga,p. 81; 

Guitérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, 1992, capitel nº 698, p. 158; 
Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, 2006, NOE028, vol. II, p. 532; 

Manuel Luís Real, A escultura decorativa…p.135-136, fig.4;  

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.31; 

Proximidades da Igreja de Dume; …" possivelmente da antiga catedral" (Almeida, p. 222); 

Freguesia: Dume  Concelho: Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (IV)  

Altura do capitel é de 27 cm; largura e comprimento de 31/32 cm; Diâmetro do leito de assentamento = 23 cm; Altura do 

ábaco cerca de 4 cm; (1/7);  

A descrição deste capitel é feita a partir da fotografia de D. Fernando de Almeida que também serviu de base ao trabalho de Javier 

Magaña.A reconstituição de Salgado Dias auxilia a compreensão das formas. As fotografias que tirámos nas Reservas do Museu Pio XII 

estão pouco claras porque não nos foi possível mexer o capitel. 
Capitel de folhas lisas coríntio, apresenta uma única folha com oit folhas ao todo distribuídas uma em face e uma em ângulo. As folhas 

não se iniciam exactamente no leito de assentamento mas um pouco acima (tal como o capitel desta tipologia, proveniente da Falperra, 

BRC071, embora neste caso, o espaço em relação ao leito de assentamento não seja tão elevado como em Dume). As folhas reviram-se 

um pouco nas pontas. Os caulículos, lisos, elevam-se nos intervalos das folhas. Têm uma moldura lisa que parece ser semicircular, um 

astrágalo. Daí partem as helices e as volutas que parecem estar ligadas ao cálice ou folhas do caulículo em V. As hélices distinguem-se 

bem mas os cauliculos parecem estar ligados às volutas, enrolando-se em espiral sobo o ábaco. Este é estreito e fino. O motivo axial 

parece surgir da moldura do cálato mais do que do ábaco e o seu formato não é identificável. O capitel não possui o talo da flor do ábaco 

e o seu cálice. 

Javier Magaña data este capitel dos séclo III-IV. 

De notar que este capitel apresenta apenas uma folha. Os capitéis desta tipologia geralmente ostentam duas. Gutiérrez Behemerid apenas 

apresenta um capitel nestas circunstâncias (Belo, Cádiz), op. Cit.p. 158, nº 699. A autora atribui esta data a este capitel, cronologia que 

consideramos ajustada a este capitel. 
Luís Fontes data este capitel de séc.III-IV. 

Segundo Manuel Luís Real, os dois capitéis de Dume (não se refere ao BRC040) ou são assinaladamente romanos ou de inspiração 

romana. Considera que os dois capitéis de Dume , de reduziadas dimensões poderão ter vindo da colunata que se adossava no interior 

das absides no séc.VI.Este autor refere-se aos capitéis BRC41 e BRC043 ou seja respectivamente números de inventário 313 e 56: No 

entanto estes dois capitéis têm alturas e diâmetros do leito de assentamento distintos embora não muito afastados; mas tipológicamente 

são também diferentes porque um deles, o 313, tem as folhas lisas e o outro nervuradas; daqui se depreende que o destino final seria 

diferente. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC041 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC042 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 189 

p. 55 

 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,8; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),2009, p.55; 

Museu da Sé de Braga Sé 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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 Sec II 

Altura = 32 cm; largura e comprimento = 34 vezes 34 cm; diâmetro do leito de assentamento = 30 cm; 

Folhas nervuradas, coríntio com duas folhas inferiores em número total  de oito e folhas médias também em número de 

oito. Zonas interlobualres em triangulo; apresenta a particualaridade de, na zona dos caulículos aparecer um círculo  com uma ponto no 

interior; as volutas estão muito desagastadas ; a parte superior tem uma altura e um motivo axial de forma esférica que se sobrepõe para 

o calato ; as restantes faces estão mais desgastadas; o círculo das helices encontra-se bem marcada na face 1 e não tanto nas restantes. 
Luís Fontes data este capitel dos séculos V-VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC042 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC043 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 56 

p. 50 

 

Possível intervenção ao nível do leito de espera que arredondou o que poderia ser um ábaco 

coríntio 

Padre Arlindo Ribeiro da Cunha, "Restos de Igrejas Visigóticas", Sep. Da Revista Theologia, fasc. I, 

vol.I, ano 1954, p. 93; 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,61; 

Manuel Luís Real, " A escultura decorativa…", Anejos de AEspA, XLI, 2007, p. 135; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 
a.C-VII d.C.),2009, p.50; 

Dume Dume 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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 Sec II 

Altura das faces = 33 cm; diâmetro do leito de assentamento = 27 cm; 

Apresenta as folhas nervuradas, coríntias e caulículos; o ábaco que seria coríntio foi arredondado; em face, duas folhas 

com lóbulos em triângulo invertido; folha média axial e caulículo com moldura; volutas que desapareceram. 

Ver nota do capitel BRC041: M. L. Real considera que esse capitel e este poderiam estar nas absides da Igreja de Dume. 

Luís fontes data este capitel dos séculos V a VII; 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC043 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC044 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII LIT. 194 

p. 57 

 

 

 A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,8; 

Manuel Luís Real, " A escultura decorativa…", Anejos de AEspA, XLI, 2007, p. 135; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.57; 

Sé de Braga (Museu) Sé 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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 Sec II 

Altura= 32 cm; largura = 27 cm; comprimento= 29 cm; diagonal do ábaco = 40 cm;  

Folhas nervuradas coríntio; capitel com duas folhas inferiores em face, muito juntas com espaço interlobular  alargado; 

folha média axial, também sob os ângulos e, no topo da folha inferior, nascem os caulículos com moldura que depois caminham em 

direcção ao ábaco;  

 A face 1, nº inventário no lado esquerdo com o motivo axial bastante destruído tal como as volutas. 
Um pormenor interessante a notar em relação às folhas: As folhas de acanto estão ligeiramente salientes em relação ao cálato sem esta-

rem reviradas ; parecem ser constituídas por duas partes: a parte inferior com elementos interlobulares e a parte superior onde já pare-

cem folhas de palmeta com os folíolos muito bem marcados. 

Manuel Luís Real considera que a proveniência desta capitel é desconhecida.No entanto agrupa este capitel com o de Dume, nº de 

inventário 56, BRC043, com outro de Semelhe, nº de inv. 551, e considera-os de pequeno porte e semelhantes entre si. 

Luís fontes propõe século V a VII. 

A nossa proposta, século II, prendes-se com o classicismo deste capitel tal como se encontra na Insula das Caravalheiras. É provável, e 

daí a grande dificuldade nas atrbuições cronológicas, que este tipo de capitel tenha sido seguido  (reutilizado?/copiado?)no contexto 

suévico-visigótico… 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Rectangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC044 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC045 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.487 

 

O capitel encontra-se partido em duas das suas faces no sentido longitudinal 

O facto de estar partido de forma tão precisa deve ter tido um determinado objectivo que des-

conhecemos 

 

  

  

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Altura de 27 cm; 

Não encontrámos o registo deste capitel nos Catálogos de Luís Fontes. 

A pedra utilizada não nos parece granito. 

Este capitel sofreu um corte em dois dos seus lados que estão lisos e que medem, Face 2, 19 cm e Face 3, 18 cm. 

Apresenta uma folha inferior com duas folhas, uma em face e outra angular e, no topo das duas, nascem as volutas e no meio um triân-
gulo invertido;  

Folha angular grande no canto do capitel com foliolos bem marcados;  

A Face 1 consegue visualizar-se, a Face 2 está lisa, a três também e a quatro mostra o pormenor da folha. 

A matriz é coríntia. Dificil atribuição cronológica. Sugere-nos uma semelhança com uma capitel apresentado pelo Padre Arlindo da 

Cunha para a Falperra. A fotografia não é muito clara e o capitel também não o encontrámos. Na impossibilidade de, no momento, des-

lindar a dúvida, registamos a impressão. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas, coríntio volutas em V 
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Capitel Nº: BRC045 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC046 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 551 

p. 63 

 

 

 A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,28; 

Manuel Luís Real, " A escultura decorativa…", Anejos de AEspA, XLI, 2007, p. 135; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.63; 

Paço de Semelhe Semelhe 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III)  

Altura de 34 cm; diâmetro do leito de assentamento de 31 cm; largura e comprimento de 33 por 32 cm; 

Este é o terceiro capitel que Manuel Luís Real considera ter afinidades com o capitel de Dume, nº de inventário 313 e 

outro de local impreciso, em Dume com o nº de inventário 56. 

Capitel de fohas nervuradas, coríntio com a distribuição das folhas inferior e médias como é costume; a parte superior está muito danifi-

cada; as volutas estão estragadas;  o ábaco é difícil de verificar se é coríntio; as folhas formam pequenas gotas ou até  pequenos triângu-
los invertidos nos espaços interloblares como se tem visto em exemplares nesta reserva. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC046 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC047 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 193 

p. 56 

O capitel encontra-se arredondado nas suas faces e apresenta dois orifícios no leito de espera; ausên-

cia do ábaco 

A alterações no capitel deve mter-se destinada a oiutras funcionalidades. 

 A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,8; 

 Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.), 2009, p.56; 

Sé de Braga (Museu) Sé 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Altura de 28 cm; 

É um capitel que apresenta um única folha em face e em ângulo; a folha em face é muito alta; o astrágalo junto ao leito de 

assentamento é muito saliente (com 4 cm de saliência); ladeando a folha axial, duas pétalas ou sépalas evidenciadas; A parte superior 

evidencia os dentículos e óvalos; o leito de espera apresenta dois orificios, um muito profundo, talvez, até, trespassando a folhas;  e 

outro mais pequeno; o ábaco é arredondado, o capitel aproxima-se de um cilíndro na sua forma. 
Proposta de inserção cronológica nos séculos III/IV numa remodelação do edificio sob a actual Sé de Braga. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 2 
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Capitel Nº: BRC047 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC048 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.41 

p. 19 

Arredondado no leito de espera e danificado 

nas volutas 

 

Padre Arlindo Ribeiro da Cunha, "Restos de Igrejas Visigóticas"…, 1954, pp.91-92;  

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,60; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.19; 

Muros do Adro da Igreja de Santa Leocádia de Briteiros Briteiros (Santa Leocádia) 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Altura do capitel = 35 cm; largura de 34 cm medida em uma das faces pois torna-se impossível medir em todas as faces. 

Altura do ábaco 3 cm; 

Folhas nervuradas coríntio com folhas inferior e média; os caulículos em motivo funiforme espiralado; as hélices e volutas; ábaco trans-

formado e arredondado e não se nota o motivo axial. Motivos interlobulares nas folhas. 

Luís Fontes data este capitel do séc. III-IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC048 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC049 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 556 

p. 64 

O capitel encontra-se fragmentado no leito 

de assentamento e arredondado no leito de 

espera 

 

Padre Arlindo Ribeiro da Cunha, "Restos de Igrejas Visigóticas"…, 1954, pp.91-92;  

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,28; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.64; 

Adega de um lavrador do lugar da Torre S. Cosme do Vale 

Vila Nova de Famalicão Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Altura de 34 cm; diâmetro do leito de assentamento = 25 cm; 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio; folhas em face inferiores e médias axiais e angulares; muito danificado na zona das 

volutas e com hélices muito salientes;  

Formato circular no leito de espera; 

Luís Fontes data este capitel dos século V a VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC049 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC050 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.155 

p. 47 

 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,6; 

Manuel Luís Real, " A Escultura decorativa,,," Anejos de Aespa, 2006, p. 151, figura 60; 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispana,2006, NOE046, vol. II, p. 541; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais(séculos 

IX a.C-XIV d.C.), 2009, p. 47; 

Quinta Dr. Pinto, Palmeira Palmeira 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Pilar 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Suévico (VI)  

Altura de 17 cms; diâmetro do leito de assentamento= 35 cm e diâmetro do leito de espera = 36 cm; 

Capitel menos comum com leitos de espera a assentamento circulares; O leito de assentamento possui no centro um enta-

lhe quadrangular para inserir o capitel num suporte; 

elemento distinto com oito folhas apenas; parecem folhas de formato oval com contorno e linhas interiores com nervura central de onde 

partem as secundárias. Assemelham-se a palmetas (qual a relação com o nome do local de onde vêm?). 
Javier Magaña utiliza as fotografias de D. Fernando de Almeida. Considera que as folhas são acantizantes e bastante esquemáticas. Data 

o capitel do séc. VII. 

Luís Fontes data o capitel dos século IX a XI. 

Capitel que se aproxima de um conjunto de peças apresentadas por Pensabene e que o autor classifica como capitéis de pés de altar ou 

de colunelo: Savi di Ostia, pp. 179-181; as semelhanças entre os capitéis apresentados por Pensabene e este capitel de Palmeira em for-

ma e ornamentação. Este capitel também pelas suas dimensões é um capitel de arquitectura interna, um capitel de contexto provavel-

mente litúrgico.  

Contexto suévico da Antiguidade Tardia, século VI. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 
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Capitel Nº: BRC050 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC051 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.138 

p. 24 

Capitel ao qual falta o ábaco; espirais das volutas muito erodidas 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,6; 

Manuel Luís Real, " A Escultura decorativa,,," Anejos de Aespa, 2006, p. 151, figura 6; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais(séculos 

IX a.C-XIV d.C.), 2009, p. 24; 

Patronato da Sé (Rua da Boavista) Sé 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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 Sec II 

Altura de 45 cm; diâmetro do leito de assentamento = 41 cm; 

 Reproduz o mesmo modelo de outros capitéis mais pequenos. Capitel com saliência ao longo do leito de assentamento 

que parece um astrágalo; 

Em relação a cada face notam-se duas folhas inferiores e folhas médias, cada uma em número de oito e, ao todo, dezasseis. 

A zona interlobular é em triângulo invertido e a folha revirada. 
O caulículo parece estar sobreposto por pequeno trifólio. Os dentículos do epistilio jónico, dardos e óvalos em número de três; não se vê 

a ornamentação do astrágalo do compósito normal, ou seja, de alguma forma parece que o astrágalo é substituído peloa dentículos. 

O leito de espera regista ausência ou corte do ábaco, como sugere Luís Fontes. Nota-se o local das espirais das volutas mas estão parti-

das e uma pequena semipalmeta surge junto ao local das volutas. 

A proposta de inserção deste capitel no século II relaciona-se com a ocupação da zona central de Bracara augusta. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 2 
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Capitel Nº: BRC051 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC052 Sim 

Reservas do Museu do Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.67 

p. 21 

Zona angular do capitel partido 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,61; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.), 2009, p. 21; 

Mosteiro de S. Martinho de Tibães Mire de Tibães 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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 Sec II 

Altura de 47 cm; 47 vezes 48 cm de largura e comprimento; Altura do ábaco e motivo axial= 8 cm;(1/6); 

Folha nervuradas coríntio;  zona interlobular com triângulo invertido; Uma folha média axial; apontamento de caulículo 

sobre as folhas inferiores; caulículos que se estendem à zona angular  sustendo as volutas;  

Localização de um elementos como um losango no centro do cálato sobre a folha média axial. 

Ábaco coríntio com moldura e motivo axial; zona das volutas partida; motivo axial paralelepipédico. 
Luís Fontes data este capitel do século II- III. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC052 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC053 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.139 

p. 25 

Capitel partido numa das faces danificando 

sobretudo o leito de espera 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,6; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.), 2009, p. 25; 

Antiga residência paroquial de Palmeira Palmeira 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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 Sec II 

Altura do capitel = 50 cm; comprimento de 51 cm e largura 40 cm; uma parte do capitel está fragmentada. 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio; possui folhas inferiores e medias, caulículos e motivo axial ; voluta do lado esquer-

do da Face 1 está danificada. 

Luís fontes data este capitel dos séculos III-IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

50-69 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC053 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC054 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

Cividade 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 312 

 

 

 

Inédito 

  

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (III)  

Altura de 48 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 44,2 cm;  

Este capitel é um folhas coríntio com duas folhas em face, calículos e folhas médias; hélices bastante salientes tal como as 

volutas e, por isso, estão fragmentadas. 

Face 1: Este capitel apresenta um talhe diferente no trabalho das folhas; caulículos com moldura e folhas, dos quais saem as hélices e as 

volutas; as folhas estão trabalhadas mas não se salientam as folhas inferiores  do corpo do capitel como ornamento; elas estão levemente 
marcadas com um relevo muito ligeiro, no corpo do capitel. A nervura salienta-se no interior; não há recorte interlobular que evidencie 

os lobulos embora na folha  ângular direita se note essa área;  

A face 2 foi alisada com pequeno orificio a meio; A face três e a quatro também se encontram completamente ; no leito de espera há um 

orificio provavelmente para integrar na construção. 

Não encontrámos este capitel no Catálogo de Luís Fontes. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC054 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC055 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 31 

 

Capitel fracturado a um terço da sua altura 

Não aparenta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,60; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),2009, p.18; 

Mosteiro de São Martinho de Tibães Mire de Tibães 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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 Sec II 

A altura deste capitel é a medida real = 37/38 cm mas este capitel está fragmentado ao nível da folha axial média; A sua 

altura deveria ser muito semelhante à do capitel com nº de inventário MPXII.LIT.66 (BRC063), de 46 cm que será a que 

indicaremos nesta Ficha. 

Capitel com parte inferior em cálato coríntio e a parte superior com a ornamentação do epistílio jónico  (dentículos, óvalos e setas) e 

ábaco coríntio. 
O capitel possui uma placa rectangular sobre o leito de espera do capitel destinando-se a colocação na arquitectura do edifício. A esta 

plaquinha se referiu Ginouvès, Dictionnaire Methodique de l'Architecture Grecque et Romaine, vol. II, Chapiteau, pp    ; 

O motivo axial parece ter  um óvalo ou pétala no seu interior bem como os orifícios que ilustram os lóbulos da folha de acanto.  As faces 

seguintes estão tão danificadas que não podemos recorrer a elas como auxiliar de análise. As volutas estão também partidas pois seriam 

bastante salientes. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos III-IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 2 
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Capitel Nº: BRC055 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC056 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 086 

p. 52 

O capitel apresenta um entalhe bastante profundo 

na face anterior e os motivos, na generalidade, 

bastante esbatidos. 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,62; 

Manuel Luís Real, " A Escultura Decorativa…, 2006, p. 136; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.52; 

Cerca do Mosteiro de São Martinho de Mire de Tibães 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Reutilização provável como encaixe de transenna 



 

Romano (III)  

Altura = 34 cm; largura do ábaco= 46 cm; diâmetro = 38 cm (Medidas segundo Luís Fontes); 

Difícil de observar do local onde está localizado. Não conseguimos conprovar que se trata de um capitel de pilastra; a sua 

indição nesta ficha seguirá a de M. L. Real bem como a de Luís Fontes embora este a coloque inerrogada.A face que tem o nº de inven-

tário, a face anterior exibe um corte de secção rectangular onde se poderia encaixar um outra peça de acordo com a leitura Manuel Luís 

Real. Este autor refere-se a este capitel de pilastra: " …a dado momento deve ter sido reaproveitado como base de coluna. A razão dessa 
hipótese prende-se com o facto da peça possuir um esntalhe na face anterior que lhe destruiu parcialmente as folhas de acanto, decerto 

para o encaixe de uma cancela de separação litúrgica. Esta constatação levar-nos-á naturalmente a pensar numa inversão para novo uso 

como base de coluna, ainda em fase pré-românica, já que estas reutilizações deixaram praticamente de se fazer a partir do século XII." 

As folhas estão erodidas, a zona interlobular nota-se tal com os caulículos; motivo axial no ábaco e zona das volutas muito erodida. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos V-VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

Rectangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC056 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC057 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.171 

p. 54 

Motivos ornamentais em geral desgastados 

ábaco arredondado resultante da quebra e ausên-

cia das volutas. 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,7; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),2009, p.54; 

Imediações da Igreja de Dume Dume 

Braga Braga 

Sim Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (III)  

Altura de 37 cm; a largura é muito difícil de medir de uma ponta à outra devido à localização do capitel. Diâmetro do leito 

de assentamento= 31 cm; 

O motivo liriforme apresenta um círculo com um pequeno ponto no interior. 

Capitel corintizante com uma folha inferior distribuída em face  e em ângulo e em número total de oito. As folhas apresentam a nervura 

central e os lóbulos têm zonas interlobulares. A parte superior apresenta um motivo liriforme com duas hastes verticais que se unem a 
meio do capitel e se subdividem enrolando-se na diagonal. Este motivo liriforme forma um X e, nos seus vértices superior e inferior,  

nota-se o que poderão ser dois pequenos triângulos invertidos encaixados nesses vértices. As volutas estão muito deterioradas; vê-se no 

lado esquerdo da face que tem o número de inventário a folha a caminhar para o ábaco;  o leito de espera está arredondado e o  motivo 

axial encontra-se pouco nitido. 

Trata-se de um dos raros capitéis corintizantes que se podem observar e que dadas as dimensões e tipologia situamos no século III. 

Luís Fontes daa este capitel dos séculos V-VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Liriforme 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 115 

Capitel Nº: BRC057 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC058 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.2 

p. 46 

Capitel muito fragmentado ao nível dos angulos das espirais de volutas 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,59; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),2009, p.46; 

Casa Solarenga do Campo das Carvalheiras Sé 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (III)  

Altura de 50 cm; diâmetro do leito de assentamento = 49 cm; 

Capitel corintizante com uma folha inferior de oito folhas; A folha em face é grande e espalmada com nervura interior 

grossa e saliente. Os lóbulos estão bem marcados, são ao todo três contando com o final que chega à ponta terminal e se revira levemen-

te. Os lóbulos estão bem separados. De cada um dos lados dessa folha única axial partem hastes que aparentam ser de caulículos mas 

que, efectivamente não o são porque ao chegar a meio do cálato encurvam no sentido das arestas do capitel e enrolam-se em espiral. É 
neste ponto que consideramos que esta capitel é corintizante, derivação do motivo liriforme. Por outor lado, consideramos que poderá 

ser nesse ponto que se nota a influência da ordem compósita neste capitel. O motivo axial é muito grande e e voltado para baixo. Parece 

uma flor e ocupa a junção do cálato com o ábaco sobre o qual, em leito de espera se eleva um pequena placa que, como se viu em exem-

plos anteriores cumpre a sua funcionalidade de encaixar à restante estrutura da construção.  

As volutas bem salientes como se nota num dos lados, o esquerdo, da Face 1, nota-se a espiral e o olho central. 

(Casa das Caravlheiras; as medidas dos fustes das colunas da Insula das Carvalheira não encaixam neste capitel: fustes da colunas do 

pórtico= 33, 5 cm; do peristilo = 38 cm seg José Rui Coelho da Silva, ver capítulo sobre Capitéis do Grupo episcopal bracarense). 

Salvaguardadas as devidas diferenças entre este capitel e um capitel da mesma tipologia de Mértola exposto no Museológico Casa 

Romana. As volutas salientes, o motivo axial volumoso, o trabalho pouco naturalista das folhas e a mesma plaquinha no leito de espera 

do capitel, aproximam-nos. A diferença no material utilizado é o responsável pelas principais diferenças que se encontram( o capitel de 

Mertola é em mármore). Consideramos que este capitel dadas as suas dimensões e talhe gemoetrizante não deverá ultrapassar o século 

III. 
Luís Fontes data este capitel dos século V- VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

50-69 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Derivação Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: BRC058 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC059 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

Cividade 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.198 

p. 51 

As faces revelam algum desgaste 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,8; 

Manuel Luís Real, " A escultura decorativa…, Anejos de AEspA XLI, 2006, p. 142; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais(séculos 

IX a.C-XIV d.C.), 2009, p.51; 

Ruínas do Convento de Adaúfe Adaúfe 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século IX  

Altura do capitel = 32,5 cm; 

Duas folhas inferiores em face, duas angulares, muito grossas e salientes na folha em si, não na reviradela da ponta; a 

folha é grossa, larga e profunda com nervura central bastante saliente.  

Na restante parte do cálato verifica-se a presença de uma folha que nasce das inferiores e que se forma no seu intervalo a um nível mais 

alto. Esta folha apresenta bem marcados o contorno e a nervura central(esta folha superior pode resultar do formato de folha que os cau-
lículos tomam ao sobrepor-se às folhas inferiores). Ao todo, o capitel apresenta folha inferior com oito folhas e folha média com oito 

folhas também distribuídas uma em face e o resto em ângulo. 

A parte superior ilustra um toro e, sobre ele, o ábaco recuado e o motivo axial evidente; as folhas não são lisas.  

Este capitel apresenta um formato troncocilíndrico e a lógica das suas faces que se distribuem pelo seu perímetro é a das folhas inferio-

res, médias e ábaco com motivo axial. As volutas não existem. 

 

Segundo Manuel Luís Real, no Entre Douro e Minho, tal como na Beira Interior, existem múltiplos testemunhos que provam a importa-

ção de formas artísticas de raíz asturiana. Um destes casos, segundo este autor, é o capitel de Adaúfe onde os acantos apresentam uma 

nervura central de relevo acentuado que  são "típicas de certas produções da época de Ramiro I. (op, ci. P. 142)". Para o comprovar, o 

autor reproduziu um capitel de San Miguel de Lillo, fig- 15. 

Luís Fontes data este capitel dos século IX a XI. 

Colocamos a hipótese de este capitel corresponder a um momento pós reconquista asturiana, segunda metade seculo IX? 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

De folhas privado de volutas 
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Capitel Nº: BRC059 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC060 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 265 

p. 58 

Motivos muito apagados 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,16; 

Manuel Luís Real, " A escultura decorativa…, Anejos de AEspA XLI, 2006, p. 150, fig. 55; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais(séculos 

IX a.C-XIV d.C.), 2009, p.58; 

Tenões Tenões 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Pilastra 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 120  



 

 Sec II 

Altura de 45 cm; Diâmetro de 36 cm; 

Capitel que se encontra em estado muito desgastado; é um capitel de pilastra com folhas nervuradas, coríntio; notam-se as 

duas folhas em face e na digonal; as folhas são de acanto salientes e nota-se a presença de um orifício interlobular  com mais do que um 

triângulo invertido. 

Luís fontes data este capitel dos séculos IX a XI. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

Grande Grande 

 Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC060 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC061 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 182 

p. 50 

As volutas praticamente não se identificam 

O ábaco do capitel talvez não fosse originalmente aredondado mas um ábaco coríntio; o arre-

dondamento poder ter destruído totalmente as volutas. 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,7; 

Manuel Luís Real, " A escultura decorativa…, Anejos de AEspA XLI, 2006, p. 149, fig. 47; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais(séculos 

IX a.C-XIV d.C.), 2009, p.50; 

Poça junto da Igreja de Santa Leocádia de Briteiros Briteiros (Sta Leocádia) 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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 Sec II 

Altura deste capitel é de 50 cm; o diâmetro do leito de assentamento é de 32 cm; existe uma desproporção entre o diâme-

tro do leito de assentamento e a altura do capitel. 

O diâmetro do leito de espera são 40 cm, o que o aproxima do outro diâmetro e confere ao capitel um formato troncocilíndrico.Altura do 

ábaco= 7cm (1/7); 

Capitel de folhas nervuradas coríntio ;  
A face 1 é aquela que tem o nº de inventário a tinta branca; possui uma folha inferior com duas folhas de acanto em face, uma folha 

média com uma folha de acanto no eixo e duas em ângulo; do topo das folhas inferiores sobem as hastes das hélice do caulículos e que 

se fecham sobre a folha axial média com algum relevo; não se notam as volutas. O ábaco é coríntio porque tem motivo axial mas o for-

mato é circular e elevado; as folhas são de acanto com lágrima comprida interlobular ou triangulo invertido; 

Luís Fontes data este capitel dos século IX a XI. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Recto(90º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

50-69 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 123  

Capitel Nº: BRC061 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC062 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 286 

p. 30 

Completamente escavado por dentro; as formas ornamentais do capitel estão muito desgastadas 

Esvaziamento interior com objectivo de relutilização para pia 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,17; 

 Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.), 2009, p.30; 

Moure Moure 

Vila Verde Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Altura de 46 cm; diâmetro do leito de assentamento= 35,5cm; A parte superior do capitel deveria ter um ábaco coríntio 

mas que foi arredondado, como outros casos, pare servir de pia. O que se pode medir neste leito de espera é o diâmetro= 

53 cm. 

É difícl entender as formas porque estão muito esbatidas;  

Está partido no leito de assentamento; apresenta no cálato uma folha única muito alta; parece ver-se caulículos e volutas; os orif´cios 
que se podem ver em algumas faces, pdem resultar da saliência das volutas; é muito difícil fazer uma leitura mais pormenorizada. 

Luís fontes data este capitel dos séculos II-IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC062 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC063 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII-LIT.66 

p. 20 

Desgastado nas arestas e com volutas partidas; leito de espera fragmentado. 

Não aparenta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,61; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Medievais(séculos IX a.C-XIV d.C.), 2009, p.20; 

Mosteiro de s. Martinho de Tibães Mire de Tibães 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 126 



 

 Sec II 

Altura das faces = 46 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 41 cm; o leito de espera está desgastado e não permite uma 

leitura. 

A mesma tipologia com ábaco corintio e cálato com a ornamentção do epistílio jónico ; verfica-se que entre as folhas pode ver-se um 

trifólio; não se consegue medir a parte do leito de espera; este capitel mais uma vez apresenta uma combinação muito nteressante entre 

os elementos coríntios e jónicos; as folhas são inferior e média;  vê-se com nitidez as zonas interlobulares em triângulo invertido. 
Luís fontes data o capitel dos século III-IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 2 
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Capitel Nº: BRC063 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC064 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.114 

p. 22 

Capitel que apresenta  uma tonalidade ocre 

nas suas faces; o leito de espera apresenta um corte 

rectangular com 39 vezes 15 cm 

Este capitel pode ter sido reutilizado para encaixe de uma peça sobre o seu leito de assenta-

mento 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,62; 

(Lacerda, 1942, p.126-indicação de Luís Fontes);  

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.22; 

Ex-Albergue Distrital de Braga Cividade 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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 Sec II 

Altura de 40 cm; largura e comprimento= 45 vezes 46 cm; Diagonal do ábaco = 63 cm; diâmetro do leito de assentamen-

to= 39 cm; Esta proporção nota-se; 

Capitel com uma tonalidade acastanhada e tem um corte rectangular no leito de espera; 

As folhas são nervuradas com losango na zona interlobular e notam-se bem os caulículos com folhas e suporte do ábaco; Na Face nº 2 

motivo axial radiado, como uma vieira ou concha. Capitel que ostenta uma folha no local do talo da flor do ábaco. Este capitel é profu-
samente trabalhado. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC064 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC065 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 187 

p. 26 

Parte do leito de assentamento está partido e 

zona das volutas também fragmentadas 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,8; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de 

Arquitectura Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),2009, p.26; 

Casa Demolida junto da Igreja de Ferreiros Ferreiros 

Braga Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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 Sec II 

Altura de 46 cm; medida de um dos lados= 43 cm mas muito difícil de medir; diâmetro do leito de assentamento de 37 cm 

(medida de Luís Fontes) mas este encontra-se partido; 

Capitel com duas folhas em face inferiores e uma folha média angular e axialmente disposta; encontra-se também um motivo em trifólio 

entre as folhas ; o ábaco é  coríntio com motivo axial saliente. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos III-IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 2 
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Capitel Nº: BRC065 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC066 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 279 

p. 59 

 

 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,p. 17; 

Manuel Luís Real, Inovação e Resistência…,1995, p. 24 e nota 13; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.59; 

Rua dos Marchantes (confina com a insula das Carvalheiras) Sé 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Altura de 35 cm; medidas de largura e comprimento= 38 vezes 35 cm; Diagonal do ábaco de 46 cm mas as volutas estão 

bastante esbatidas.Diâmetro do leito de assentamento= 32,5 cm; 

Capitel de folhas nervuradas, coríntio com a presença de duas folhas em face inferiores e de folha média disposta axialmente e em ângu-

lo; os caulículos nascem no intervalo das folhas e apresentam a haste em motivo funiforme torneado após o qual se encontra a moldura 

com motivos circulares; as folhas saem dos caulículos com nervuras e limbo farto. Este capitel não tem hélices; é de pensar que teria 
volutas, que estão partidas; as folhas dos caulículos tocam no ábaco e formam um pequeno espaço em triângulo invertido. Sobre a folha 

média axial da Face nº 1 que é aquela que possui o nº de inventário à direita, um motivo que aparenta uma roseta sem botão central; este 

motivo foi interpretado por Luís fontes com uma cruz pátea. As zonas interlobulares em triângulo invertido; ábaco coríntio e o motivo 

axial radiadoa e com uma pequena dobra na base indica-nos uma concha ou vieira. O motivo axial assenta sobre o cálato que se adianta 

relativamente ao ábaco. Capitel semelhante ao BRC001 da insula das Carvalheiras. 

 

Manuel Luis Real reflete sobre o gosto pelas formas do capitel coríntio que continuava depois do século IV; Acrescenta: " Por vezes, 

entre as folhas de acanto eram acrescentados símbolos cristãos, como em dois exemplares de Braga que mostram a cruz ou a folha de 

hera no meio das faces do capitel (o autor refere dois capitéis mas identifica apenas este). 

Luís Fontes data este capitel dos séculos V a VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Rectangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC066 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC067 Sim 

Resrvas do Museu Pio XII 

Cividade 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.98 

p. 43 

Apesar de desagastado oferece leitura dos moti-

vos 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, fig.260, planche XLII, p. 224; 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,62; 

Manuel Luís Real, " A escultura decorativa…Anejos deAEspa, XLI, p. 142, fig. 19; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais(séculos 

IX a.C-XIV d.C.), 2009, p.43; 

Muro do Adro da Igreja Paroquial de Santa Cruz de Lima Santa Cruz de Lima 

Ponte de Lima Viana do Castelo 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Bisel e Trépano 

Pilastra 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Altura de 35 cm; largura frontal de 33 cm; altura do ábaco= 3 cm;  

Capitel de pilastra apenas trabalhado num dos cantos; As folhas são nervuradas: folha inferior com duas em face e duas 

laterais; a folha média apresenta três folhas.O toque mais original deste capitel é a união das folhas inferiores  através de duas pontas de 

apoio às folhas médias que são ovais e diferentes da folhas inferiores; as folhas médias sã ovaladas com nervura central e pontinhas a 

trépano marcados ao longo dela; entre cada folha média vê-se hastes que se bifurcam em V pelas hélices e as volutas; a zona das volutas 
está partida; do lado esquerdo vê-se a haste que parte da folha inferior com uma moldura  convexa que ressalta e que vai  até ao que 

pode ser uma espiral ou ponto côncavo que se consegue ver. 

Ábaco liso e de formato quadrangular 

 

Manuel Luís Real considera que este capitel é mais uma prova da influência das produções asturianas da época de Ramiro I. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos IX-XI. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

 Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC067 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC068 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.83 

p. 51 

Leitura de motivos dificil de realizar sobre-

tudo nas folhas inferiores 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, nº 259,planche XLII, p.224; 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,p. 62; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.51; 

Igreja Paroquial de Duas Igrejas Duas Igrejas 

Vila Verde Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Bisel 

Pilastra 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Visigótico(VII)  

Altura de 31 cm; Medidas de largura e comprimento= 40 por 41 cm; 

Capitel de pilastra; folhas nervuradas e matriz coríntia; São visíveis duas folhas em face embora nos ângulos seja mais 

dificil de notar. A presença de nervura central e de lóbulos em ponta; axialmente uma folha com nervura  central vincada e foliolos e o 

contorno à sua volta;  parece uma palmeta aberta em leque; as folhas média aparecem com nervuras em bisel; terminam em pontos, 

pérolas ou círculos;  perdeu-se a forma do ábaco e do motivo axial;  
do lado direito encontra-se um elemento com o bisel em  diagonal rematado pelos pontinhos, lembrando caulículos como em S. Gião da 

Nazaré. Observando cuidadosamente o lado direito conta-se mais uma folha inferior e mais uma média, portanto, ao todo, quatro  folhas 

de palma aberta em baixo e cinco médias. 

Este capitel aproxima-se de um corintizante e os seus motivos de caulículos com moldura em pérolas assinala a influência coríntia.  

Um capitel em Meinedo ilustra nervuras das folhas muito semelhantes às deste capitel(Manuel Luís Real, A escultrua decorativa em 

Portugal…Anejos de Aespa, 2006, p. 149, fig. 52); 

As semelhanças ornamentais com S. Gião da Nazaré são de assinalar. 

Luís Fontes data este capitel dos séculos V-VII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: BRC068 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC069 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.37 

p. 49 

As volutas encontram-se danificadas; uma 

parte (1/6) do capitel foi cortado 

Não aparenta 

Padre Arlindo Ribeiro da Cunha, "Restos de Igrejas Visigóticas"…1054, p. 91, figura 2; 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, planche XLI, fig.253, p. 223; 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,p. 60; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.49; 

Muros do Adro de Igreja de Santa Leocádia de Briteiros Briteiros (Santa Leocádia) 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Visigótico(VII)  

Altura do capitel = 34 cm; Diâmetro do leito de assentamento = 33 cm;  

Capitel que apresenta o leito de espera arredondado; as volutas estão danificadas. Sofreu um corte na parte posterior, cer-

ca de 1/6 do se volume; no leito de assentamento a folha inicia-se um pouco acima deste. O cálato possui  uma folha única com folhas 

em face  e em ângulo, pouco se notando a diferença das faces pois o cálato está em formato cilíndrico;  o cálato é ocupado pelas folhas 

com os lobulos e por espaços interlobulares com formato de triangulo invertido; após as folhas salienta-se a moldura semicircular que 
rodeia o perímetro do cálato sem ornamentação e que o divide em duas partes; o motivo axial encontra-se imediatamente a seguir pare-

cendo ter descido do ábaco para o cálato; à volta do motivo axial os círculos ou rosetas; Nos ângulos parece ser o que resta da erosão das 

volutas que deveriam ser diferentes do habitual. 

O Padre Ribeiro da Cunha afirma que, ao visitar a freguesia de Santa Leocádia de Briteiros, viu em cima de uma parede do presbitério, 

abandonados há muito tempo dois capitéis " de feição antiquada que bem parecem remontar ao período visigótico." Assim sendo descre-

ve este capitel BRC069; o segundo capitel a que se refere deverá ser aquele que aparece em D. Fernando de Almeida, figura 254, Museu 

Alberto Sampaio. O mesmo autor acrescenta na legenda à figura 2 que este capitel é semelhante a um de Arosa (que ilustra na foto); 

Luís Fontes data este capitel dos séculos V-VII; 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Recto(90º) 

Grande Grande 

 Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Derivação Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: BRC069 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC070 Sim 

Reservas do Museu Pio XII 

Cividade 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.260 

p. 57 

 

 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, fig.260, planche XLII, p. 224; 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,16; 

Mário Jorge Barroca, Contribuição para o Estudo dos Testemunhos Pré-românicos…, Actas …, 1990, p. 119; 

Manuel Luís Real, " A escultura decorativa…Anejos deAEspa, XLI, p. 150, fig. 19; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Medievais(séculos 
IX a.C-XIV d.C.), 2009, p.57; 

Lugar do Paço Lordelo 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século X  

Altura de 41 cm; nota-se desproporção entre a altura do capitel e o diâmetro do seu leito de assentamento que é de 27 cm; 

largura de 31 por 32cm;  

Capitel que possui nove folhas inferiores e médias e, em cada uma, espiral; perdeu-se a noção de motivo axial e de voluta. 

Capitel diferente e troncilíndrico com folhas lisas quase ; folhas inferiores e médias e volutas. O ábaco é coríntio com espaço para moti-

vo axial; a sua forma cilíndria força a uma leitura contínua e não por faces. 
 

M. Jorge Barroca refere três peças que estão no Museu Pio XII e que vieram do Lugar do Paço em Lordelo  (nºs de inventário, 270 (que 

corresponde no catálogo a um ajimez), 260 (capitel BRC070)e 75 (capitel BRC026). Refere sobre este capitel que tem grossa folhagem, 

talvez do século X.A antiga igreja paroquial do Lordelo é uma construção do século XVIII que sibstituiu o templo medieval. Este 

encontra referências a partir  das Inquirições de 1220 o que o autor considera estranho porque se encontram vestígios arqueológicos que 

indicam que o templo já se encontraria erguido pelo menos desde o século X. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Recto (90º) 

Médio Médio 

 Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC070 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC071 Sim 

Reservas do Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa 

Cividade 

Braga 

Braga 

 

 

Fragmentado sobretudo ao nível angular 

Não apresenta 

Luís Fontes, " A Igreja Sueva de São Martinho de Dume"…, O mosaico na Antiguidade Tardia, nº 6, 

2008, pp. 171-174; 

Conjunto palatino da Falperra Santa Cristina de Longos 

Guimarães Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Basílica 

 

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III)  

Altura de 33 cm; Diâmetro do leito de assentamento é de 30 cm; diagonal do ábaco é de 45 cm mas está partido nos ângu-

los. 

Capitel de folhas lisas, coríntio. Apresenta uma folha inferior com oito folhas que se inciam um pouco acima do nível do leito de assen-

tamento e que sobem aderidas ao cálato revirando-se nas suas pontas ligeiramente lanceoladas. As folhas médias distribuem-se interca-

ladamente em relação às inferiores com uma axialmente disposta e as restantes angulares. Os caulículos lisos emergem entre as folhas 
apresentando-se com uma moldura circular lisa. As folhas saem dos caulículos e delas hélices e volutas que se dirigem para os ângulos. 

O ábaco apresenta-se bastante danificado em altura e não se consegue ver o motivo axial.Não apresenta axialmente o cálice da flor do 

ábaco. 

Capitel coríntio de folhas lisas tipica das produções romanas. 

Este capitel pelo formato das folhas um pouco diferentes das do capitel BRC072, aproxima-e de um outro de Pensabene, número 418 e 

435, Scavi di Óstia, I Capitelli, dos ínicios do século III. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC071 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC072 Sim 

Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT.590 

p. 38-39 

Apresenta-se bem conservado embora partido 

num dos ângulos; a pedra apresenta-se um 

pouco estriada, 

Não aparenta 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,p. 29; 

Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura 

Antigas (séculos I a.C-VII d.C.),2009, p.38-39; 

Claustro do Seminário de Santiago Cividade 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III)  

Altura de 46 cm; Diâmetro do leito de assentamento = 30 cm; capitel mais alto em relação ao diâmetro. 

Capitel de folhas lisas, coríntio. Apresenta uma folha inferior com oito folhas que se inciam junto ao leito de assentamen-

to e que sobem aderidas ao cálato revirando-se nas suas pontas, A folha é direita e a ponta revirada é pequena.  As folhas médias distri-

buem-se intercaladamente em relação às inferiores com uma axialmente disposta e as restantes angulares. Os caulículos lisos emergem 

entre as folhas, ocupando todo esse intervalo e  apresentando-se com uma moldura circular lisa. As folhas saem dos caulículos como um 
cálice em V e delas partem as hélices e volutas que se dirigem para os ângulos. Não há cálice nem flor do ábaco axial. O ábaco apresen-

ta-se com motivo axial e parece ter molduras horizontais. Não se distingue o tipo de florão. 

Capitel coríntio de folhas lisas tipica das produções romanas. 

Em Pensabene, Scavi di Ostia, 1972 I Capitelli encontra-se o capitel 417 que é um bom paralelo para este capitel e que está datado do 

último decénio do século II e primeira metade do século III. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular  

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: BRC072 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta Contexto religioso: 

Material: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC073 Sim 

Museu Pio XII 

 

Braga 

Braga 

MPXII.LIT. 17 

p. 32 

Este capitel apresenta a parte posterior não esculturada com um formato entre o rectangular e circu-

lar; peça escavada no interior com orifício para escoamente de águas 

Padre Arlindo Ribeiro da Cunha, "Restos de Igrejas Visigóticas"…1054, p. 6-7 (90-91), fig. 1; 

M. J. A. Reis, "Restos da Basílica visigótica de Santa Maria de Ferreiros (Amares), Bracara Augusta, vol. VIII, Braga, p. 375-377 

(citado por Luís Fontes); 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, planche XLI, fig.257, p. 258,planche XLII, p. 223; 

A. Rosário, " Breve catálogo do Museu Pio XII", Falam Documentos, Braga, 2ªedição, 1973,p. 59; 
Barroaca, " Contribuição para o estudo dos testemunhos…IX Centenário, …1990, p. 109-110; 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, 2006, NOE037 e NOE038, vol. II, p. 537; 

Luís Fontes, Belisa Vilar, Helena Carvalho, Jorge Ribeiro, Museu Pio XII-Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I 

a.C-VII d.C.),2009, p.32; 

M. L. Real, "Escultura Decorativa…", 2006, Anejos de Aespa, p.143-144, fig. 22. 

Casa do Sr. Pisão (Feira Nova) Ferreiros 

Amares Braga 

Não Não 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Modo de Talhe: Bisel 

Pilastra 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Apresenta algum desgaste mas não impede a leitura dos motivos 



 

Altura de 44 cm; medida do comprimento = 63 cm e no lado menor 48 cm. Esta medidas são de D. Fernando de Almeida e 

de Luís Fontes.  

A descrição seguinte baseia-se na observação rápida da peça no local e nas fotografias.  
Torna-se dificíl afirmar precisamente o tipo de capitel que aqui está presente. O seu formato é rectangular. O que se pode observar é a orna-

mentação de duas faces porque as restantes duas estão transformadas. É provável que o capitel possuisse três faces ornamentadas e a poste-

rior destituída de ornamentação, ficando adossada;apenas pudemos observar três faces pois uma está voltada para a parede.  

Face 1: duas folhas inferiores e médias; inferiores, duas e médias, três. As folhas serão acanto/palmeta completamente aderidas ao cálato 

com nervura central e folíolos.Apenas, em algumas folhas se nota o voltar da folha em ligeira dobra. As folhas estão intercaladas e as folhas 

inferiores estão ao lado do pedúnculo das folhas médias. Do topo das folhas inferiores nasce o caulículo com motivo funiforme horizontal e 

dele partem as folhas estriadas na vertical até atingir o ábaco. O lado direito da Face 1 apresenta a folha sob o ângulo do cálato. No entanto, 

do lado esquerdo, tal não acontece. Parece existir aí um outro elemento em continuação do arco que se sobrepõe às folhas e que resulta do 

abrir das folhas dos caulículos. Desse lado a continuação do motivo parece interromper-se. O formato desse arco é de volta perfeita, talvez 

peraltado e com pequenos lóbulos no seu intradorso num efeito polilobado. O ábaco apresenta motivo axial já esbatido. Nas fotografias de 

M. L. Real é que se nota melhor. Poderá tratar-se de uma palmeta ou de uma vieira. O restante ábaco é formado pelo que parecem ser dois 

arcos ligados ao motivo axial por duas tiras e, nos ângulos, como  que a lembrar as espirais de volutas, um pequeno círculo com botão inter-

no. 

A Face 2, do lado direito, repete a ornamentação com menor número de folhas porque se trata da face mais estreita. A folha central está pra-

ticamente esbatida e nos ângulos localizam-se as folhas laterais.  

O Padre Arlindo da Cunha explica que encontrou o capitel nos terrenos particulares que tinham sido ocupados pela Igreja paroquial; das suas 

investigações resultou o achado de sepulturas trapezoidais e "…fui encontrar meio escavado no estrume e cavado igualmente em forma de 

pia, um grande e bem ornamentado capitel visigótico"; Atribuiu-o ao arco triunfal de uma grande igreja. Ao mesmo tempo, continua o autor, 

"No elenco das teses para o Congresso de S. Martinho Dumiense, em 1951, uma havia acerca duma basílica visigótica dessa mesma localida-

de;" (p. 6). Portanto, estabelece-se aqui a relação entre este capitel encontrado em terreno da Igreja Paroquial de Santa Maria de Ferreiros e o 

local onde teria existido a basílica de contexto visigótico (?). 

Manuel L. Real escreve a propósito deste capitel: "Estamos longe de pretender inventariar a escultura de influência asturiana e galega, mas 

não podemos evitar umas notas mais sobre o assunto. (..) e noutro de Ferreiros, (…) o prolongamento dos caulículos repetem as  típicas cane-

luras que aparecem na escultura ovetense do século IX." (op. Cit. p. 144). 

Barroca considera este capitel de influência asturiana e galega. 

Ao olhar este capitel a associação que foi feita quase de imediato foi com o capitel de S. Gião da Nazaré. A folha elevada, aderida ao cálato. 

O exemplar de Ferreiros mostra um ligeiro encurvamento que não se nota em S. Gião. A leitura de S. Gião voltou-se bastante para a palmeta. 

No entanto, a constituição da folha afigura-se-nos, neste momento mais um acanto aberto e algo estilizado. A sua nervura interior sugere o 

acanto. Para além desta questão que se mantém em reflexão, a estrutura compositiva é aproximada: as folhas inferior e média disposta inter-

caladamente, a folha inferior ao lado do pedúnculo da folha média e os caulículos com biselado, a trepar a partir do topo da folha inferior. Ao 

chegar ao cálato, a abertura em arco que emoldura as folhas inferiores é idêntico ao exemplo de Ferreiros.  

A própria atribuição cronológica é difícil de encontrar mas as folhas no lugar das volutas leva à consideração do seu carácer corintizante. 

Javier Magaña considerou as duas faces do capitel como fotografias de capitéis diferentes da mesma tipologia. Data-os do século VI-VII. 

Visigótico(VII)  

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Forma do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não Formato do Capitel: Troncoprismático 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: Recto(90º)  

Diâmetro do Leito de assentamento:  Rectangular 

Medida da Diagonal do ábaco: Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: BRC073 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC074 Sim 

Muro junto a a habitações 

Vila Boa de Ousilhão 

Vinhais 

Bragança 

 

 

Capitel esboçado 

Não aparenta 

inédito 

Muro junto a habitações Vila Boa de Ousilhão 

Vinhais Bragança 

Sim Não 

Província Galécia 

Aquae Flaviae (?) 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (IV)  

Agradecemos ao nosso orientador, Professor  Doutor Justino Maciel, o conhecimento deste capitel e a sua fotografia. Foi 

em 2004 quando iniciávamos o estudo de capitéis. 

Este capitel tem interesse por ele e pelo que significa num local como aquele em que se encontra.  

Em primeiro lugar é um capitel que apresenta as folhas inferiores delineadas e com relevo crescente em direcção ao topo da folha, indi-

cando a ponta da mesma revirando-se. As folhas são lisas e não se  iniciam junto ao leito de assentamento mas um pouco acma. A pers-
pectiva da fotografia permite ver três folhas e é natural que tenha ao todo oito folhas. A parte superior do capitel está lisa, apenas os seus 

contornos sboçados e não terminados. Pensamos tratar-se de um capitel esboçado. 

O local onde se situa, a parte oriental do conuentus bracaransis é uma zona onde há um desconhecimento muito grande de vestígios de 

peças como capitéis. Foi algo que comçámos a abordar mas que não avançámos pelo conjunto que era necessário estudar no restante 

território nacional. Este capitel demonstra a presença da romanização e a sua expressão no interior da província da Gallaecia. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: BRC074 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC075 Sim 

Museu da região flaviense - núcleo de arqueologia 

 

Chaves 

Vila Real 

XXX/MRF/NcARQ/673/09 

 

Peça com problemas de conservação, apresenta 

algum desgaste, fracturas e mossas; uma das suas 

faces encontra-se lisa. 

Não aparenta 

Inédito? 

Bairro de Santo Amaro Santa Maria Maior 

Chaves Vila Real 

Não Não 

Província Galécia 

Aquae Flaviae 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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Romano (IV)  

As fotografias foram cedidas pelo Museu da região flaviense ao qual queremos agradecer na pessoa do Sr. Jorge Leite. 

Altura máxima do capitel = 32 cm; largura = 31 cm; 

A descrição será feita com base nas fotografias. Capitel com formato troncónico. Parece apresentar um primeiro nível de ornamentação 

constituído por folhas em série marcadas com estrias verticais sensivelmente a um terço da altura do capitel (quase um capitel bizonal); 

Sobre este nível das folhas,  o cálato do capitel apresenta os caulículos que se unem no topo formando um arco que também pode ser 
tomado por uma folha central;  

A zona das volutas não é totalmente compreensível uma vez que se encontra bastante danificada talvez resultando da sua ausência o 

formato arredondado do ábaco. 

O ábaco tem duas molduras horizontais sobrepostas, de formato circular com a presença do motivo axial. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Recto(90º) 

  

 Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 151 

Capitel Nº: BRC075 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC076 Sim 

Escada de um prédio em Braga próximo das Reservas de Pio 

XII; propriedade de Maria Francisca Xavier 

Estado de conservação: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Cividade 

Braga 

Braga 

 

 

Capitel danificado nos pulvinos 

Não aparenta 

Inédito 

Do Jardim da Casa Sé 

Braga Braga 

Não Sim 

Província Galécia 

Bracara 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Romano (III/IV)  

Queremos expressar o nosso agradecimento à Senhora D. Maria Francisca Xavier pela autorização para fotografar o capi-

tel (este e o BRC018) que foi  encontrado no Jardim da sua casa. 

Exemplar de capitel toscano com os seus elementos estruturais característicos: plinto, equino, moldura (apófige) e hipotraquélio. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

Toscano 
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Capitel Nº: BRC076 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: BRC077 Sim 

Museu da região flaviense - núcleo de arqueologia 

 

Chaves 

Vila Real 

 

 

Capitel fragmentado na sua parte esquerda 

A pedra em que o capitel foi trabalhado reutili-

za outra peça com ornamentação 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, A Arte da Alta Idade Média, vol. 2, 

Alfa, 1993, p. 39; 

Manuel Luís Real, " A Escultura decorativa em Portugal: o grupo "portucalense", Anejos de AespA,XLI, 2006,pp. 146-147; 

  

Chaves Vila Real 

Não Não 

Província Galécia 

Aquae Flauiae 

Grupo episcopal bracarense 

Bracarense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Pilastra 

Bibliografia: 

Bracaraugustano 
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Século IX  

Comprimento = 53 por 45 cm; largura da aprte trabalhada = 24 cm; As fotografias e medidas deste capitel foram cedidos 

pelo Museu da Região Flaviense. 

Capitel de pilastra constituído por um nível inferior de folhas com nervuras incisas verticais. Sobre estas, um nível médio de folhas 

angulares também com nervuras longas e verticais; no eixo do capitel ergue-se a folha axial que ocupa a altura total do cálato do capitel. 

Esta folha possui uma decoração exuberante constituída por uma moldura lisa externa que culmina numa zona interlobular em gota 
alongada; no seu interior pode verificar-se a ornamentação funiforme ladeando o motivo central; este compõe-se de uma trança de duas 

pontas intercaladas com botão no centro da ilhó. De notar a continuidade deste motivo em outras peças de decoração arquitectónica. Um 

exemplo é um fragmento de friso de Noudar com o motivo de trança de duas pontas com botão no centro da ilhó (ver Documentação 

PCS)- contexto visigótico da Antiguidade Tardia ; o mesmo se encontra em Moura (José Fragoso de Lima, Monografia do Concleho de 

Moura, 1999); 

Angularmente e no centro, o capitel é constituído por folhas  que ocupam a totalidade da altura do cálato. No seu intervalo, os caulículos 

de onde saem folhas que se unem às angulares e ao eixo do capitel sob o ábaco e motivo axial. Os caulículos são também eles trabalha-

dos com motivo funiforme em espiral. O ábaco é moldurado com sobreposição de moldruas lisas e parece estar recuado sobre o cálato.O 

motivo axial é radiado e sugre uma concha. 

 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera que este capitel tende ao grafismo como se vê pela nervura da folha central, o que mostra 

que se trata de obra moçárabe. 
Real considera que o capitel de Chaves apresenta um remate em forma de concha; um paralelo para este capitel é um do lugar de Xanza, 

paróqia de Valga, Pontevedra ( o capitel encontra-se neste Museu), op.cit. p. 146, fig.49). Outra característica que este autor considera 

própria da arte asturiana é o facto de a peça deixar vestígios da decoração anterior (com também se verifica em S. Frutuoso de Monté-

lios). 

Capitel de pilastra corintizante com outros motivos no cálato e uma forte influência dos modelos coríntios. A ornamentação exuberante 

recorda s motivos de Alcácer do Sal. 

Na parte lateral do capitel, visível na fotografia de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, o capitel ostenta linhas que se cruzam formando 

losangos e terminando em ponta de seta ou em motivo cordiforme (hera); A presença destes motivos não pode deixar e se associar ao 

capitel duplo de S. Frutuoso de Montélios. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

 Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: BRC077 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB001 Sim 

Reservas do Museu Nacional Machado de Castro 

Quartel da Rua de Aveiro (tenda) 

Coimbra 

Coimbra 

E367 

 

Bom 

O leito de espera que foi escavado para ser reutilizado como pia. O capitel encontra-se 

partido no ângulo da face 3. 

Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, direcção Damião Peres, p. 387 e figura, p. 381; 

Almeida, (1962), XVIII(fig.150) e p. 207:"Capitel de mármore de singular decoração vegetal. Tipo visi-

gótico. Proveniente de perto de Miranda do Corvo, séc.VIII", segundo o catálogo do Museu Machado de Castro(livro I, p. 55), escrito 

por Vergílio Correia. 

Miranda do corvo  

Mirando do Corvo Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

Grupo episcopal conimbrigense 

Conimbrigense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Vergílio Correia refere-se a este capitel: " …admirável capitel de mármore, provindo de Miranda do Corvo, com os acan-

tos estilizados e um grosso crescente rebordando a típica concha estilizada". Capitel que apresenta as quatro faces todas 

iguais. Encontra-se invertido ou seja sobre o leito de espera. Apresenta uma folha inferior com cerca de cinco folhas dispostas em ângulo 

e em face. As folhas apresentam um trabalho sumário de bisel que tenta marcar os folíolos muito abertos desde a base da folha até ao seu 

topo. Parecem folhas de palma que se apresentam, sobretudo nos ângulos de uma forma bastante naturalista. Do topo da folha inferior 
central nascem as folhas angulares, preenchendo os ângulos do capitel e abrindo-se cobrem esse mesmo ângulo. Apresentam o mesmo 

tipo de folíolos e uma nervura central muito evidente e saliente, parecendo mesmo uma moldura de secção circular.No espaço superior 

do cálato, o capitel apresenta uma moldura semicircular que se prende ao topo do ábaco.Essa moldura tem um leve aresta e não parece 

ter ornamentação. No interior dessa moldura circular, abre-se uma folha com os seus folíolos bem delineados. Sobre esta folha apresenta

-se o florão paralelipepédico sem mais detalhe. Sobre este, o ábaco com três molduras de secção circular. O diâmetro do leito de assenta-

mento tem 30 cm; a diagonal do leito de espera tem 67 cm. 

A altura da folha inferior tem 17 cm e a moldura semicircular tem 2 cm desde o leito de espera. As folhas parecem palmetas, sobretudo 

as das folhas inferiores. As folhas angulares são largas e amplas com uma nervura central mais larga que as restantes. No entanto, verifi-

ca-se que são folíolos que partem da base do capitel e se sobrepõem à folha inferior angular. Parecem os folíolos da folha de palma. Este 

capitel possui quatro folhas inferiores em face e quatro nos ângulos. A segunda folha é constituída por um número de quatro folhas 

angulares. As folhas angulares partem do topo da folha inferior em face abrangendo totalmente a folha inferior angular. Forma, assim, 

um largo V frontal. A moldura semi-circular envolve uma folha com nervura central e ocupa esse espaço em V. 
Este capitel é caracterizado pelo talhe ligeiro a bisel. Torna-se difícil encontrar um paralelo exacto para este capitel, no entanto, encon-

tram-se várias pistas qe poderão compor um caminho para a compreensão do motivo que este capitel apresenta.  

Javier Magaña  apresenta três capitéis para a zona oeste da Península que apresentam semelhanças com este. São so exemplares de con-

texto desconhecido, OESO52, OESO53 (estes dois do Museu de Badajoz) e OESO54 (Monsaraz, presente no museu de Monsaraz, refe-

rido por D. Fernando de Almeida, A Arte visigótica em Portugal, 1962, n~XX, p. 209, indicando que foi encontrado na vila e guardado 

no museu da Igreja local) ), vol. II, p. 398-399 e vol. I, p. 220. Este autor considera que este tipo de capitel constitui uma "interpretação 

bastante livre de algumas produções bizantinas. É provável que se devam datar entre o século VI-VII d. C." p. 220, tradução nossa. O 

modelo bizantino que estes capitéis parecem querer imitar é o modelo referido por este autor de "volutas em V ou U, neste último caso, 

lira. Os capitéis a que o autor espanhol se refere são folhas lisas. O elemento semicircular que, efectivamente, eles ostentam apresenta 

semelhanças. Contudo, o capitel de Miranda do Corvo é folhas nervuradas. Outro exemplar apresentado por Javier Magaña, pode ligar-

se ao capitel de Mirando Corvo, tentando encontrar o sentido à sua peculiar ornamentação.  Trata-se de dois capitéis, CEN039 e 
CEN040 de Recópolis, a cidade fundada perto de Toledo, em honra do filho de Leovigildo, Recaredo, em 578. São de folhas nervuradas 

e apresentam as volutas em V, um par de volutas. São capitéis de pequenas dimensões, com altura de  cm e que ostentam trabalho a bisel 

nas folhas inferiores. O autor salienta a sua influência bizantina e data-os do século VI-VII. (texto p. 261 e figuras p. 474). Os mesmos 

capitéis são referidos por Vásquez de Parga, Studien zu Recopolis, Madrirder Mitteilungen, 8, 1967.  

Uma pilastra de Mérida apresentada por Cruz Villalón, tem os caules das volutas unidas e dispostas em V sobre a face do capitel à volta 

do ábaco paralelipipédico., criando a forma semicircular à volta do elemento axial(Merida Visigoda, La escultura arquitectónica e litúr-

gica, Colección Roso de Luna, Badajoz, 1985, pilastra 14. 

Pedro de Palol, Arte Hispanico de la epoca visigoda, Edicones Poligrafo, Barcelona, p. 38, apresenta uma pilastra de Toledo que se asse-

melha ao capitel de Miranda do Corvo. 

 No livro Kapitellstudien de Kautzsch,  1936, uma obra de referência no estudo dos capitéis, há um capitel de Constantinopla, nº 195 

(Tafel 14 e texto p. 60) que é um coríntio folhas nervuradas e acanto espinhoso. Com efeito, este capitel apresenta, sob o motivo axial 

uma linha curva de forma semi-oval qe lembra o motivo do capitel de Miranda do Corvo. O ábaco e a sua dupla molduração lembram 
bastante o exemplar que aqui tratamos. Se bem compreendemos e interpretamos o texto de Kautzsch, este capitel pertence ao tipo Leier-

kapitell (capitel em lira) e será anterior ao século VI (p. 60). Outra semelhança pode ser encontrada no cpaitel de Toledo apresentdo por 

Javier Magña TOL026, p. 430, vol. 2 e vl. 1, p. 234-236 referindo que é um capitel sem contexto e que é coríntio com influência bizanti-

na. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

40-49 cm 
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Capitel Nº: CNB001 



 

Romano (IV)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Concluindo, o que se nos oferece dizser sobre este capitel é salientar o seu interesse em termos ornamentais e não afastar estas 

influências. Curiosamente, os exemplares referidos por Magaña pertencem a território português (Monsaraz) ou muito perto, Bada-

joz, na influência de Mérida. Magaña data esses capitéis do século VI-VII. A distância em relalção a Miranda do Corvo é grande. 

Qual será aqui a maior influência? Romana tardia ou visigótica e bizantina com o regresso desta parte da Lusitânia à esfera política 

de Mérida nos finais do século VI e esfera religiosa no século VII? Consideramos, num primeiro momento uma data do século IV 
para este capitel, sublinhando que se pode adiantar até a século VII mercê da evolução da investigação. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB002 Sim 

Museu Monográfico de Conimbriga 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

Inventário antigo segundo D. Fernando de Almeida: 

3928.Inventário do Museu: A.35. 

519 

Bom; apresenta-se partido numa parte do leito 

de assentamento. 

Não apresenta. 

Almeida (1962),planche XVI e p.206. Conservado no Museu de Machado de Castro. Procedência desco-

nhecida. "Notar a grande folha angular e a rudeza do trabalho do corpo; compará-lo com o capitel visigó-

tico, assinado, proveniente de Toledo e conservado em Madrid, no Museu do "Instituto Valencia de Don Juan( H. Schlunk, Ars hispa-

niae, II, fig.250". 

 Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

Grupo episcopal conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Suévico (VI)  

Capitel com uma folha inferior de quatro folhas em face. As folhas inferiores não parecem nascer da base do capitel mas 

parece existir uma altura rematada por uma moldura que corre no perímetro da cricunferência do capitel e da qual partem 

as folhas com pouca altura praticamente apenas evidenciando a ponta da folha levemente inclinada para fora. Da altura da folha inferior, 

na face do capitel partem duas molduras em bisel, duas hastes, pode afirmar-se que se afrontam junto ao ábaco do capitel e se unem. 

Dessa forma, compõem uma folha em face no interior da qual se inclui o rebordo inclinado da folha inferior (que não ostenta ornamen-
tação nem espaço para tal ) e um ornamento em oval, folha, no seu centro. Os ângulos do capitel são formados por folhas em ângulo, 

folhas de acanto de toque muito naturalista notando-se os folíolos bem recortados e uma nervura central evidenciada. Faz lembra o capi-

tel de Santo Amaro de Beja com paralelismo 2/2e folha muito naturalista (capitel corintizante, derivação motivo liriforme). Na parte 

superior do capitel, parecendo partir do espaço entre a folha da face e a dos ângulos, surgem duas volutas em V dispostas em face, uma 

de cada lado do capitel. O ábaco não está individualizado do cálato e o capitel termina com as duas volutas em V.  O leito de espera, o 

ábaco é coríntio porque se apresenta como que desenhado no leito, com linhas que se dirigem ao que seria o florão (que o capitel não 

possui) e aos ângulos. Perímetro do leito de assentamento, máx. 33 cms= 10,5 diâmetro do leito de assentamento;  Lar e comp 16/17 

vezes 16/17 cms. Diagonal ábaco -21 cms. A parte inferior do capitel apresenta uma altura abaixo das folhas angulares e da pequena 

folha em face. Essa altura aparece como que afunilada, contribuindo para um menor diâmetro do fuste do capitel. 

A referência que D. Fernando de Almeida apresenta diz respeito a um capitel de Toledo com a particularidade de estar assinado no ába-

co (Javier Magaña, Capiteles Tardrromanos e altomedievales de Hispania, figura TOL032, vol 2, p. 433 e vol. 1, p. 238, referindo que 

esse capitel deriva do modelo de imposta e que contém a única assinatura de época visigótica; data-o dos finais do século VI-VII.  As 
semelhanças prendem-se com a folha angular nervurada, característica que o aproxima do tipo de capitel corintizante. Apresenta folha 

inferior e no centro do ábaco, o que aparente ser uma folha lanceolada. Possui duas hélices afrontadas colocadas sobre o eixo do capitel . 

A leitura da inscrição é, segundo Schunk, …licius fecit ou seja (Simp)licius o fez(p. 246). A este capitel faz   uma breve referência A. 

Domingo (2006),indicando a data de finais do século VI, séc.VII(p. 238). 

Confirmar a hipótese da sua relação com a Basílica Paleocristã. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

Troncocilíndrico 

Recto(90º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e volutas em V 
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Capitel Nº: CNB002 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB003 Sim 

Museu Monográfico de Conimbriga 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

64.405 

520 

Bom 

Não apresenta; encontra-se fraturado em dois 

ângulos do leito de assentamento 

Alarcão; Etiénne (1977),planche LIV, 1 e 2; vol. I, p. 169-170. 

Alarcão, Adília(1994), p.158 (a figura por lapso aparece com o número 517 mas trata-se do 520) 

Conimbriga Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

Grupo piscopal conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Basílica 

 

 

Mármore 

Bisel e Trépano 

De imposta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Suévico (VI)  

Informação da Fouilles de Conimbriga: " capitel de quatro faces em mármore de Rio de Moinhos. Duas faces são bem 

trabalhadas; as duas outras estão apenas esboçadas", p. 169; Face 1- capitel com duas amplas folhas de acanto cobrindo os 

seus ângulos desde a base do capitel (leito de assentamento) até à diagonal do ábaco revirando-se levemente. As folhas angulares em 

número de quatro são, nesta face, folhas de acanto com folíolos bem demarcadose com trépano circular na zona interlobular.Apresentam 

três folíolos de pontas lanceoladas. As folhas abrem-se em V na face do capitel. Sobrepondo-se a estas duas folhas (com moldura), ou 
estando por baixo destas duas folhas, uma outra folha (ou moldura) acompanha-as e ostenta uma ornamentação em linhas oblíquas. No 

centro do cálato, uma pequena folha na vertical, uma sétala ovalada.  A folha é oval e levemente apontada. A parte superior do capitel 

apresenta, na horizontal, de um lado ao outro,  um astrágalo decorado com os motivos do astrágalo jónico com  pérolas compridas e dois  

discos verticais.  Sobre este astrágalo, o ábaco com  molduragem dupla e lisa.  Rodando para a direita, na face 2 - pode ver-se o mesmo 

motivo ainda com maior detalhe e perfeição. A parte lateral direita do capitel apresenta-se fracturada. As folhas angulares são como que 

suportadas por aquilo que nesta face parece mesmo ser uma folha com os seus sulcos delimitando os folíolos e acompanhando a subida 

da folha angular nervurada. Verifica-se o mesmo elemento central e a moldura do astrágalo. Rodando da face nº 1 do capitel para o lado 

esquerdo, pode verificar-se que a folha angular que fica do lado direito está lisa. Esta face, nº 4, é diferente das faces 1 e 2: apresenta 

duas folhas lisas subindo o cálato nos ângulos e no meio do cálato, no local em V deixado pelas folhas, está uma folha de formato oval 

lisa e sem sulco central. O que se pode notar neste capitel são duas fases de trabalho e talhe do capitel. O primeiro, um esboço que traça 

a forma e o segundo que pormenoriza a ornamentação. O trabalho deste capitel não foi terminado. As zonas interlobulares das folhas do 

capitel são marcadas com um círculo a trépano  O leito de espera é quadrangular, liso e não tem os lados recurvos do capitel coríntio. 47 
cms perímetro do leito assentamento = 14,9 cms de diâmetro 

Material: mármore de Rio de Moinhos. 

Paralelo no capitel do baptistério de Salona da Basílica episcopal dos Ortodoxos (Kautzsch, Kapitellstudien, nº 23, Estampa 3 p. 17)- 

corresponde a um tipo de capitel-imposta (segunda metade do século V). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 Outras tipologias 3:  

 

Quatro folhas nervuradas, influência bizantina 
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Capitel Nº: CNB003 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB004 Sim 

Museu Monográfico de Conimbriga 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

A.27 

518 

Razoável. O capitel apresenta-se erodido e os seus 

motivos muito esbatidos quase como se não tivesse 

sido terminado. Apresenta-se partido num ângulo (face 1) e florão da face 2. 

Não apresenta 

Almeida, D. Fernando de, (1962), figura 130, p. 205: " Uma fila de grossas folhas, bordos escavados em 

meia-cana". 

Alarcão, Adília (1994), p. 158: " De tipo coríntio abastardado, tem base circular e o topo quadrado. É decorado com folhas de acanto 

muito esquemáticas." 

Conimbriga Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

Grupo episcopal de Conímbriga 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Grés 

 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Capitel com as suas faces erodidas e as formas muito esbatidas. A comparação das suas faces, poderá ajudar a perceber as 

suas formas. O capitel apresenta uma folha inferior com oito folhas, das quais, quatro estão em face e as outras quatro 

estão dispostas angularmente.As folhas aparentam ser lisas e e ocupam menos de metade da altura do capitel. A sua ponta apresenta-se 

revirada. Do ponto da altura dessa folha, olhando o capitel de frente, sobem dois esboços de caulículos que se dirigem ao topo do capitel 

onde,provavelemente, se abririam para o eixo central do capitel e para os seus ângulos. Não se notam volutas angulares demarcadas e 
entre a voluta em relevo e a folha inferior, existe uma zona côncava que, tanto está presente na face do capitel como nos seus ângulos. 

Aliás, a face do capitel apresenta-se muito semelhante aos ângulos. Os dois caulículos em face formam como que também uma folha. 

Não se identifica o florão que aparece muito esbatido nas suas formas. O ábaco é practicamente rectangular. O que o faz aparentar ao 

ábaco coríntio são as suas formas coríntias desenhadas no leito de espera tal como se verifica no capitel CNB002 e tal com se verifica 

em alguns  capitéis de Mértola. 40 cms-diagonal do cálato. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Rectangular Aproximação à proporção vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

Esboçado 
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Capitel Nº: CNB004 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB005 Sim 

Museu Monográfico de Conimbriga - Reservas 

Condeixa a Velha 

Condeixa a Nova 

Coimbra 

 

 

Bom; o capitel apresenta algumas faces frag-

mentadas e sem as volutas laterais e o leito de 

assentamento também revela algumas quebras na pedra. 

 

Almeida, (1962), planche XV, nº 132, p.205: " capitel de conimbriga, em calcário e guardado no Museu 

Machado de Castro. É do mesmo tipo coríntio, degenerado, de alguns capitéis anteriores." Javier Angel 

Domingues Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de Hispania (ss. IV-VIII d. C.), 

OESO72, vol II, p. 408; vol.I, p. 221. Considera-os capitéis corintizantes: "Estos capiteles se inscriben dentro de la tradición tardia del 

sur e del oeste peninsular por lo que respecta a los capiteles de este tipo …", vol I, p. 221. 

  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Coninbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Capitel com quatro folhas uma em cada face. Cada folha apresenta como característica fundamental o ser lisa e o acentuar 

a sua curva para baixo. A inclinação da folha tem o formato das folhas em concha. E ocupa sensivelmente um terço do 

capitel. Partindo do topo das folhas inferiores, sobem as folhas na diagonal ou seja nos ângulos do capitel até às volutas que se encon-

tram partidas. Encontamos a sobreposição lateral de duas folhas ou de uas molduras em bisel vincado. Na parte superior do capitel, há 

uma distinção muito clara entre o cálato e o ábaco do capitel. O cálato, livre, está bem demarcado o ábaco por uma moldura em listel 
simpoles bastante saliente. No ábaco, um florão oui motivo axial em paralelepípedo sem outro motivo significativo. O ábaco tem a mes-

ma altura do florão. Perímetro da circunferência = 27,5 cm; Diâmetro do leito de assentamento - 86,5 cms; leito de assentamento 38 

vezes 38 cms; diagonal do ábaco com mais ou menos 50 cm. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: CNB005 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB006 Sim 

Museu Monográfico de Conimbriga - Reservas 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

 

 

razoável; encontra-se partido numa das suas 

faces e ângulo. 

 

Inédito? 

  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Capitel muito semelhante ao anterior como se pode constatar pela altura. Apresenta uma folha inferior com quatro folhas 

com a curva em concha. As folhas angulares justapõem-se e atingem os vértices do capitel. O corpo do cálato está livre e 

é delimitado por uma moldura lisa de secção rectangular que o divide do cálato. O florão é em paralelepípedo e as volutas estão muito 

erididas. Não se consegue medir o diâmetro nem largura ou diagonal do ábaco. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Rectangular  

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 168 

Capitel Nº: CNB006 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB007 Não 

Reservas do Museu Monográfico de Conimbriga 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

Gaveta nº 29 

 

 

 

Inédito 

  

  

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbrigense 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Bisel e Trépano 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (III)  

Fragmento de capitel coríntio em que apenas se poder ver de forma notória duas folhas de acanto provavelmente da face 

do capitel . Notam-se os folíolos muito bem demarcados e a nervura central saliente. A ponta das folhas é aguçada e e a 

zona interlobular apresenta uma forma de gota alongada. O pormenor das folhas apontadas  e a união que se estabelece entre as folhas 

da parte da frente do capitel revelam não só o acanto espinhoso como o pormenor da junção das folhas em pontas que se desenvolverá 

nos capitéis bizantinos. O maior desenvolvimento do coríntio asiático dá-se após a época dos Severos, século III e inícios do século IV. 
Esta deverá ser a datação aproximada deste fragmento de folha de acanto espinhoso. 

Pensabene (1973), p. 249 refere que o capitel de acanto espinhoso cujas pontas se unem formando figuras geométricas irregulares, evo-

luirão para as formas bizantinas designadas "acanto movido pelo vento" e dá um exemplo, capitel nº 381 datado do último decénio do 

séc.IV e início do séculoV. Este "acanto movido ao vento significa que as folhas estão dispostas com irregularidade formando várias e 

também irregulares formas geométricas. Gutiérrez Behemerid( 1992) faz igualmente referência a esse aspecto , pp. 147). Exemplares de 

Pensabene, n~s 339, 355 e 360,séculos III e inícios do IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio Asiático 
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Capitel Nº: CNB007 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB008 Não 

Museu Monográfico de Conimbriga 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

 

 

Encontra-se reconstituído em parte. 

 

Adília Alarcão, Museu Monográfico de Conimbriga, Colecções, 1994, p. 151, nº 464; 

  

  

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Outro 1: modelado 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Capitel jónico (o catálogo data-o do século III) com uma parte do fuste canelado, o cimácio jónico apresenta três óvalos e 

dois dardos. Os dois óvalos da ponta apresentam uma superfície com algum relevo que não deve ser intencional. O óvalo 

do centro apresenta-se liso. Os dois pulvinos laterais possuem uma roseta quadripétala em face e o seu botão central apresenta uma 

cruz. O pulvino lateralmente apresenta-se ornamentado com folhas não se vendo já o balteo.  O canal rectilíneo liga as duas frentes dos 

pulvinos. Sobre o canal apresenta-se um  ábaco  com com uma moldura lisa e uma outra sobreposta emoldurada com óvalos e dardos. 
Este motivo apresenta-se em face e lateralmente e  repete o motivo do cimácio jónico. Os pulvinos apresentm folhas. Medidas do capi-

tel: 60 comp. Por 28 estimadas de largura. 

Interessante analisar algunas aspectos estruturais e ornamentais deste capitel: Em primerio lugar a presenaç do ábaco ornamentado com 

o motivo de óvalos e dardos, ou seja o motivo do cimácio jónico. Esta ornamentação encontra-se presente num capitel jónico de Beja 

estudado por Antonieta Ribeiro, 1998(Capitéis romanos de Beja, capitel jónico de pilastra, nº 1, p. 107-111); esta autora refere que esta 

ornamentação do ábaco se torna vulgar no período flávio.A autora data este capitel do século I. Outro exemplar com semelhante orna-

mentação do ábaco encontra-se em Pensabene (Scavi di Ostia, nº 131)datado do século III. Esta decoração está presente em épocas 

diferentes nos capitéis jónicos. Exemplos anteriores são visíveis, por exemplo em Éfeso, nos capitéis jónicos com cabeças de touro da 

Basílica Stoa datada do ano 11 d.C. (Ephesus, The new guide, 2000, p. 81); Outro aspecto interessante é o canal que une as duas volutas 

ser rectilíneo, que é frequente a partir da primeira metade do século I d. C. (Antonieta Ribeiro, p. 111). Esta característica (canal rectilí-

neo) foiadpotada pelos romanos a partir de uma versão tardo-helenística (Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Península Ibé-

rica, 1992, p. 28). Gutiérrez apresenta dois capitéis jónicos que a autora inclui detnro de um subgrupo designado "com volutas adapta-
das ao esquema de suplo S", nºs 108 (Zaragoça) e 109 (Astorga) e que apresentam rosetas no olha da espiral das volutas. Este pormenor 

aproxima estes dois exemplares do capitel de Conímbriga que ostenta duas rosetas quadripétalas no cnetro da espiral da voluta. Os 

exemplares apresentados por Gutiérrez estão datados do século III. 

O capitel jónico surge pela primeira vez no sécul VI a. C. na Grécia asiática no Artemisión de Éfeso (Gutiérrez Behemerid, p. 27). 

Antonieta Ribeiro ilustra um desses capitéis jónicos (op. cit. P. 53 a partir da Enciclopedia dell'Arte Antica, Atlante, 1973, Lâmina 318, 

fig. 3))em que surgem grandes rosetas de oito pétalas a decorar o centro das volutas. Quando Ginouvès caracteriza o capitel  jónico 

refere que a ornamentação das volutas com rosetas ou flores é uma particularidade excepcional que se integra na própria justificação de 

Vitrúvio (J. Maciel, Decem Libri, IV, 1, 7) para a origem da ordem jónica e da sua ornamentação. (Ginouvès, Dictionnaire Methodique 

de la Architecture Grecque et Romaine, vol. II, pp. 87-89. 

Lídia Fernandes (Capitéis romanos da Lusitânia ocidental, Vol. II,p. 203 e nota 7 ) analisa alguns capitéis jónicos entre os quais um dos 

arredores de Lisboa, nº 54 que possui pequenas rosetas no centro das volutas. Esta característica pertence ao mundo romano nos séculos 
I e II.ao contrários do que se constatará em épocas mais tardias, séculos III e IV quando as volutas são totalmente decoradas com uma 

roseta de grandes dimensões, característica que deve a sua origem a influências africanas. Lídia Fernandes data a peça que estuda dos 

finais do século III e IV. No entanto, esta peça é muito diferente da de Conímbriga, não só pela dimensão da roseta como também pelos 

óvalos de grandes dimensões. O capitel seguinte apresentado por Lídia Fernandes, nº 55, pertence a S. Miguel de Odrinhas e apresenta 

uma roseta quadripétala que ocupa praticamente todo o espaço de cada voluta. Quanto ao resto, este capitel é distinto do de Conímbriga 

e Lídia Fernandes data-o do último terço do século III e todo o século IV. A autora sublinha o facto de a dimensão da roseta central 

aumentar a partir do século IIIe sobretudo do século IV (op. cit. P. 213). 

Outro aspecto ainda a relevar neste exemplar jónico de Conímbriga é o facto de possuir três óvalos. Segundo Gutiérrez Behemerid, a 

tendência evolutiva dos capitéis jónicos é apresentar uma diminuição do número de óvalos do cimácio, de cinco para três e inclusiva-

mente para um apenas como "…é relativamente frecuente en época tardo-imperial" (Guitérrez Behemerid, op.cit. P. 28). É interessante 

verificar que nos mosaicos da cúpula do maúsoleu de Centecelles, a divisão das cenas num dos seus anéis é feita com colunas de capi-

téis jónicos. Esses capitéis jónicos apenas apresentam um óvalo e o mausoleu de Centecelles está datado do século IV (Filomena 
Limão,O Capitel no Mosaico da Antiguidade Tardia: 

Uma abordagem à representação do capitel no mosaico.Exemplos de capitéis jónicos, coríntios e compósitos, Aiema, Conímbriga, 

2005, (no prelo) e Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis da Antiguidade Tardia, grupo episcopal pacense, 2007). 

Como conclusão, pder-se-á afirmar que o exemplar de Conímbriga, de acentuado carácter ornamental, apresenta características orna-

mentais e estruturias que apontam para o contexto romano da Antiguidade Tardia, século III, datação coincidente com a proposta pelo 

Museu. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim  
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Capitel Nº: CNB008 



 

Romano (III)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Jónico 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 173  



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB009 Não 

Espaço Museu Villa romana do Rabaçal - Reservas gave-

ta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

93.52 - Mor/Rab…área residencial; b 14 

 Fragmento 

 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Banqueta Este; zona este do peristilo; zona de vestígios mais à superfície e onde se perderam mais vestígios. 

Freguesia: Rabaçal  Concelho: Penela Proveniência Distrito: Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Mármore 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Registo do Museu (Ana Rodrigues): Mármore de Estremoz, Vila Viçosa.  10 cms de comprimento. 

Nossa observação: fragmento de parte superior do capitel, conservando as espirais das volutas de um e outro lado das 

faces. A espiral enrola-se sem terminar em botão. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB009 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB010 Não 

Espaço museu do Rabaçal -Reservas-  gaveta 41 

Espaço Museu do Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

85.51 Moroiços/Rabaçal 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Pátio central do peristilo. Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Relevo plano 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referências do Museu (Ana Rodrigues): Calcário oolítico Localização na área residencial, pátio do peristilo; 6,5 cm de 

diâmetro. 

Nossa observação: o pequeno fragmento apresenta  uma voluta em espiral sem apresentar os lados biselados; o talhe é mais plano. A 

espiral não termina num botão. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB010 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB011 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reservas - Gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

89.139 Moroiços, Rabaçal 

 

Fragmento 

 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Triclinium - Banqueta Este Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referências do Museu(Ana Rodrigues): área residencial, triclínio. Calcário oolítico; 7 cm de comp. 4,5 cm de espessura; 

5,5 cm de largura. A ficha do capitel considera o objecto indeterminado. 

Nossa observação: O fragmento em causa apresenta dois círculos concênticos, funcionado o interiro como um botão.É provável que se 

trate de um fragmento dos altos relevos das cornijas que ornamentavam a parte superior das paredes. Existem outras destas peças mais 

completas. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 179 

Capitel Nº: CNB011 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB012 Não 

Espaço Museu do Rabaçal; Reservas: gaveta 41. 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

89.140 J.51, Área residencial tricínio. 

 

Fragmento 

 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Triclinium - Banqueta sul Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu(Ana Rodrigues): Calcário oolítico; motivo circular em espiral. Com tardoz esponteirado. Medidas 

do Museu: 7,5 cm de comp. 7,5 cm de largura. 2,5 cms de espessura; vem das área residencial triclínio. 

Nossa observação: fragmento com dois círculos concêntricos funcionando o interior como um botão. Semelhante ao anterior CNB011, e 

do mesmo local, é provavel que se pertença a um os altos relevos das que ornamentavam a parte superior das paredes. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB012 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB013 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reservas - gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

90.68 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Triclinium - Banqueta Este Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu( Ana Rodrigues): calcário oolítico; 7 cm de comp. 7 cm de largura. 4,2 cm de espessura. Fragmento 

de peça com forma de concha. Apresenta estrias em dois lados. 

Nossa observação: Fragmento que se assemelha a uma ponta com estrias quase como que caneluras. Difícil compreender de que tipo de 

peça se trata. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB013 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB014 Não 

Espaço museu do Rabaçal - Reservas -gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

88.83 Mor. Rabaçal 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rofrigo, 2004 

Lado oeste do peristilo na entrada para o Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu(Ana Rodrigues): área residencial, pátio do peristilo; fragmento de peça indeterminada com forma de 

concha com estrias externas. Calcário oolítico. 

Nossa observação: fragmento muito semelhante ao anterior, CNB013, e que apresenta sulcos marcados a bisel, um pouco em jeito de 

estrias e em direcção oblíqua. Esta peça, muito próxima da anterior, provém também de locais muito aproximados e apresenta um for-

mato em concha ou em semi-círculo. Difícil de compreender de que peça se trata ou se esta e a anterior serão a mesma peça mas perten-
cerão à decoração do triclinium. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB014 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB015 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reserva Gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

85.50 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Lado sul do peristilium. Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu(Ana Rodrigues): fragmento indeterminado em forma de concha. Apresenta estrias em dois lados. 3, 

5 cm de espessura; 4,5 cms altura da zona côncava e 7 cms da zona convexa. Estas últimas medidas foram por nós com-

pletas. O Museu indicava a espessura e os 4,5 cm sem indicar de que se referiam. Calcário oolítico. 

Nossa observação: Fragmento que se aproxima dos dois exemplares anteriores, CNB013 e CNB014 em termos de forma semi-circular e 

ornamentação em estrias que, neste caso, não são oblíquas mas paralelas. Este fragmento apresenta a vantagem de estar ornamentado 
igualmente pela parte interna onde se pdoe ver uma moldura lisa de secção circular que envolve uma ornamentação em linhas radiantes 

partindo de um eixo. Pode tratar-se da representação de uma folha eventualmente de palma. Esta peça parece aproximar-se à parte de 

uma capitel, talvez à de uma folha qu tombe e se incline com a repesentação das linhas de folha no exterior e a folha no interior. O capi-

tel CNB001, de Miranda do Corvo, não muito distante do Rabaçal, apresenta uma ornamentação na parte superior do cálato com uma 

folha muito semelhante a esta que se analisa. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB015 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB016 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

91.111 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Rodrigo, Santos, 2004. 

Compartimento que se localiza a norte do Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência das fichas(Ana Rodrigues): peça indeterminada; Apresenta cinco linhas e parte de um orifíco côncavo. Apre-

senta dois lados facetados.O Ricardo pensa que se pode tratar de um relógio de sol pela direcção das linhas e pelo orifício 

que serviria para colocar um ponteiro. 

Nossa observação: Fragmento que parte de um pequeno orifício côncavo. Da direcção deste orifício para fora partem linhas verticais 

oblíquas talhadas em bisel. 
Apresenta 5 cm por 5 cm. Apresenta dois lados com faces. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB016 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB017 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reservas-  gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

87.92 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Rodrigo, Santos, 2004 

Entrada na parte sul da uilla. Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu(Ana Rodrigues): calcário oolítico; 4,5 cm de raio; fragmento de voluta  de coluna. 

Nossa observação: Pequeno fragmento, mesmo metade de uma espiral em relevo plano, provavelmente de voluta de um 

capitel. A espiral enrola-se sem formar botão. Comp. 8 cm. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB017 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB018 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

86.151 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004 

Pequeno compartimento com cruzamento de estruturas a nordeste do peristilium. Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referências do Museu (Ana Rodrigues): Fragmento de capitel de coluna? Com caneluras? 8 cm de comprimento; 9,5 cm 

de largura; 6 cm de espessura. 

Nossa observação: pequeno fragmento que apresenta, após um certo nível, o início de marcação de folhas com estrias a bisel verticais 

paralelas. Pode pertencer à parte inferior de um capitel como é o caso do CNB027. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB018 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB019 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

85.52 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Corredor este do peristilium. Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu(Ana Rodrigues): fragmento indeterminado com três linhas decorativas. Medidas do Museu: 3,5 cm 

de largura; 3 cm de  comp; 2 cm de espessura. 

Nossa observação: Pequeno fragmento que apresenta duas linhas a bisel marcadas paralelamente. Pode tratar-se de uma parte de um 

elemento como o fragmento anterior, CNB018. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB019 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB020 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

90.69 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Pátio sul do peristilium Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu (Ana Rodrigues): fragmento de volutas de coluna. 4,5 cm de esp. 7 cm de largura. 7 cm de comp. 

Nossa observação: fragmento onde se podem ver elementos distintos. De um lado uma moldura côncava acompanha a 

peça no seu sentido circular. Do outro lado e menos visível, apresenta-se em secção convexa o que pode ser uma parte infíma de uma 

espiral de capitel, eventualmente. Difícl determinar com exactidão que parte de que peça se poderia tratar. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB020 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB021 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

98.119 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Idem 

Balneário: compartimento a norte: frigidarium Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referêcia do Museu(Ana Rodrigues): Frag indeterminado em calcário. Apresenta algumas estrias e um lado côncavo. 

Área do balneário. 

Nossa observação: este frgmentto semanlhante em forma a outros encontrados na parte sul residencial, evidencia o mesmo forma semi-

circular quase compondo um cone. As estrias que possa apresentar são muito leves, praticamente a peça apresenta-se lisa. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB021 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB022 Não 

Espaço Museu do Rabaçal - Reservas- gaveta 41 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

91.112 

 

Fragmento 

Não aparenta 

Idem 

Corredor sul do peristilium, banqueta Este. Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu(Ana Rodrigues): frag de peça indeterminada com triângulos assentes em duas linhas que curvam. 

5,5 cm de comp. 3 cm de largura. 2,7 cm de espessura. Área residencial, corredor do peristilo. 

Nossa observação: Trata-se de um pequeno fragmento que apresenta a mesma moldura côncava que se pode verificar na peça CNB020. 

Aliás estas duas peças provêm de locais muito próximos. Esta moldura acompanha também a peça no seu movimento circular e parece 

estar em conjunto com uma ornamentação com triângulos ou pontas de folhas. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB022 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB023 Não 

Espaço Museu do Rabaçal; Exposição 1º andar, Vitrine II 

Rabaçal 

Penela 

Conimbriga 

90.03 

Vitrine II, nº 20 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Triclinium - banqueta Este Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

Grupo episcopla conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Mármore 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu: Fragmento de capitel de coluna em mármore branco Estremoz/Vila Viçosa. Motivos vegetalistas, 

acanto e voluta em espiral. Na parte inferior nota-se o ábaco e na parte inferior o acanto. "Está ainda por encontrar um 

capitel idêntico(20.a) e muito mais completo, de calcário cuja fotografia está reproduzida no guia do Sítio Arqueológico (fig. 9)." capitel 

desaparecido em 1983, um ano antes do início das escavações. Medidas do Museu: 18 cm de comprimento; 12 cm de largura; 6,5 cm de 

espessura. 
Nossa observação: estamos perante um fragmento de um provável capitel de coluna isenta; fragmento da parte superior do capitel em 

que as duas volutas se encontram mas, neste caso e distintamente do capitel CNB024, não existe qualquer elemento de ligação entre as 

duas volutas. A observação em ângulo permite sobretudo perceber e captar o momento em que as espirais se aproximam. Sobre esta 

voluta que se enrola em espiral terminando num círculo, encontram-se duas molduras de perfil circular que pertencem ao ábaco. Sob a 

mesma voluta pode encontrar-se a ponta da folha que sustenta a espiral da voluta. A folha de acanto apresenta pequenas pontas quase 

em triangulo e sob estas uma moldura delimita o interior côncavo da folha. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas coríntio hélices e volutas em v 
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Capitel Nº: CNB023 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB024 Não 

Espaço Museu do Rabaçal; Exposição 1º andar, vitrine II 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

89.02 

Vitrine II, nº 22 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004, p. 26 

A norte das estruturas residenciais junto à dependência quadrilobada. Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Relevo plano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência da ficha do Museu: reminiscências dos motivos vegetalistas; ábaco decorado com  frisos de óvulos e dardos. 

A natureza não densa da pedra permitiu a penetração e corte do canteiro em profundidade. Duas volutas cujo enrola-

mento fecha em olho. Medidas do Museu: 14 cm comp.; 11 cm de largura; 7,5 cm de espessura. 

Nossa observação: estamos em presença de uma fragmento de ângulo superior de capitel provavelmente de capitel isento. O fragmen-

to respeita ao vértice em que a espiral das voluta se encontra com o ábaco. Neste caso, pode ver-se a junção das duas espirais e voluta 
de duas faces do capitel apresentando uma pequena tira que os liga. Um pormenor significativo que também se verifica num fragmen-

to de capitel em exposição no Museu Monográfico de Conimbriga( CNB028 mas que se trata de um capitel de folhas lisas coríntio ). 

A decoração do ábaco apresenta-se com os elementos característicos  do capitel jónico ou seja com dardos e óvalos embora apareçam 

de forma bastante simplificada. Os óvalos não são de perfil redondo e levemente oval mas de formato quadrangular com os cantos 

levemente curvos. O vértice do ábaco é liso. Este capitel apresenta a característica original da ornamentação jónica num capitel de 

matriz coríntia. A espiral é coríntia pela forma como se enrola vinda de baixo para cima em direcção à voluta.  Torna-se muito difícil 

integrar este capitel numa tipologia uma vez que também não temos acesso às folhas (matriz coríntia, folhas nervuradas ou lisas? Mis-

to jónico e coríntio?). Este fragmento apresenta um relevo plano pouco em bisel como se constata também no fragmento CNB010.  

Como conclusão prévia, este capitel é um coríntio de folhas lisas ou nervuradas com decoração jónica no ábaco. Este tipo de ornamen-

tação no ábaco é comum encontrar-se no ábaco de capitéis jónicos como se encontram exemplares em Antonieta Ribeiro, Capitéis 

Romanos de Beja, cpaitel nº 1, e nº 2, datado do século I; igualmente em capitéis corintizantes, apresentados por esta autora, exemplo, 

nº 13, datado do século II. O mesmo também sucede em capitéis compósitos de Beja, como, por exemplo, nº 20, datado de fins do 
século I e inícios do II; nº 22, finais do século I e inícios do segundo. Em Mérida, capital da província da Lusitania, encontram-se 

vários exemplos de capitéis folhas nervuradas, coríntio com ornamentação de folhas de bordos redondos como que folhas de água 

sobre as quais se colocam óvalos e dardos. São vários os exemplos datados do século I até ao século III. Tomar-se-á como referência, 

um deles, coríntio, da primeira metade do século I que apresenta a ornamentação semelhante e o ângulo com a moldura fina, um listel 

de ligação entre as espirais de volutas de uma e outra faces.  (Capitel, nº 2, Barrera Anton, Capiteles romanos de Mérida); outro exem-

plo de Mérida é o capitel nº 58 datado do período severiano, século III cujos óvalos e dardos são mais simples. Dois aspectos são dis-

tintivos deste exemplar do Rabaçal: a forma do óvalo, quase quadrangular e uma linha do dardo interpolado. As volutas apresentam-se 

em relevo muito plano, bastante diferenciadas dos outros exemplos do Rabaçal. 

Este capitel, a admitir ter sido produzido propositadamente para a uilla, apresenta características ornamentais que estiverma presentes 

desde o século I até ao III. Pode tratar-se de um avivar de ornamentaç 

ao clássica com uma técnica de elaboração que classifica o capitel do período de construção da uilla, ou seja, século IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 204 

Capitel Nº: CNB024 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB025 Não 

Espaço Museu do Rabaçal; Exposição no 1º andar, vitrine 

II 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

87.08 

Vitrine II, nº 23 

Fragmento 

 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004, p. 26 

Corredor este do peristilium. Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência das fichas do Museu: reminiscências de motivos vegetalistas; apresenta duas volutas cujo enrolamento termi-

nal fecha em olho. Medidas do Museu: 12 cm de comp.; 10 cm de largura; 1o cm de espessura. 

Nossa observação: Neste fragmento de capitel provavelmente de coluna isenta e de matriz coríntia, o que se pode apreciar é a junção de 

duas espirais no ângulo superior  ou vértice do capitel. Este fragmento parece estar cortado e não se pode verificar se possui folhas. 

Também não se consegue ver o ábaco. Difículdades na atribuição tipológica correcta. Semelhanças com o exemplar CNB023 com a 
diferença que este é em mármore. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas coríntio hélices e volutas em v 
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Capitel Nº: CNB025 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB026 Não 

Espaço Museu do Rabaçal; Exposição 1º andar, vitrine II, 

nº 21. 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

91.04 

Vitrine II, Nº 21 

Fragmento 

Não aparenta 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004. 

Corredor Este do peristilo Rabaçal 

Penela Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

Grupo episcopal conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu:  14 cms; largura 8 cms; espessura: 9 cms. Fragmento de capitel de coluna em calcário oolítico das 

Malhadas; motivos vegetalistas e" frisos de óvulos e dardos. Em contacto com os óvulos temos um motivo que pode suge-

rir a folha de palma. A superfície superior do capitel apresenta evidentes linhas e ângulos do desenho preparatório. Provém do corredor 

do peristilo onde seria, certamente, um importante motivo decorativo das 24 colunas de fuste cilíndrico e soco octogonal". 

Nossa observação: o fragmento que temos presente ilustra a ornamentação característica do capitel jónico, o óvalos em número de qua-
tro e que neste caso não apresentam os dardos. Sobre esta ornamentação, uma moldura se secção plana compõe o restante ábaco. Sob 

esses quatro óvalos surge o que  pode ser o resto de uma folha que, no entanto, apresenta uma decoração com uma linha horizontal da 

qual partem linhas perpendiculares oblíquas, provavelmente uma representação esquemática de uma folha, como o registo do Museu 

refere, uma palmeta(?). Aqui localizar-se-ia a parte superior do cálato. O ângulo do ábaco parece apresentar uma moldura em secção 

circular sob a qual se traçam linhas oblíquas, como que pétalas. Do lado oposto do fragmento parece notar-se a marca de óvalos que se 

encontram invertidos(?). 

Fragmento de capitel de matriz coríntia que tem muito interesse apresentar uma proposta de reconstituição, naturalmente da parte supe-

rior do capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB026 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

Freguesia:  Concelho: 

Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB027 Sim 

Desaparecido 

Rabaçal 

Penela 

Coimbra 

 

20a 

Razoável 

Não aparenta 

Pessoa, Miguel, Villa romana do Rabaçal…, 2000, p. 713; 

Pessoa, Santos, Rodrigo, 2004, p. 23 (fotografia de Miguel Pessoa) e 25 (texto) 

Guia do Sítio Arqueológico, figura 9 

Segundo Miguel Pessoa, este capitel estaria na parte oeste/noroeste do corredor do peristilo próximo das bases de coluna 

que restavam. 

Condeixa -a-Velha Condeixa-a-Nova 

Coimbra Sim Não 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

Grupo Episcopal conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Calcário 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Romano (IV)  

Referência do Museu: Refere que este capitel desapareceu em 1983, um ano antes do início das escavações. Refere que 

este capitel seria igual ao capitel nº de inventário 90.03, catálogo nº 20 (nossa numeração CNB023). 

Nossa observação: Capitel muito interessante apresentando, na sua parte inferior, junto ao leito de assentamento, um conjunto de estrias 

verticais biseladas que preenchem o perímetro do capitel. Dessa parte inferior do capitel partem as folhas de acanto até à parte superior 

do mesmo, local onde se sub-dividem, sustendo as volutas em V de um e outro lado do capitel, volutas e hélices. As volutas têm como 
particularidade o grande enrolamento da espiral cujas curvas são a bisel.  Existe, efectivamente, uma grande parecença destas espirais 

com as do fragmento de capitel n~º CNB023. No intervalo da abertura das duas espirais pode notar-se o topo do cálato sobre o qual se 

ergue o ábaco. É impossível, apenas pela fotografia, perceber o formato do cálato . As medidas que possuímos são as que o Museu dis-

ponibiliza na sua ficha referente ao capitel nº de inventário 90.03. São as seguintes, largura 30 cm e altura 25 cms. Infelizmente, nã pos-

suímos o diâmetro para que possamos relacioná-lo com as três diferentes dimensões de coluna encontrados no Rabaçal (Miguel Pessoa, 

2000, op, cit. P.713) A parte inferior do capitel parece-se com o fragmento nº 86.151 de inventário  e nossa referência CNB018.  

Este capitel possui volutas em V à face, e folhas que as sustêm. O ábaco pode ser conríntio embora não de note a existência de florão.  A 

tipologia deste capitel é folhas nervuradas, coríntio (cumprem-se as três condições de Ginouvès, folhas, volutas e/ou hélices e ábaco, 

Dictionaire Methodique de l'architecture Grecque et Romaine, vol II, Chapiteaux Corintean) e apresenta o detalhe encontrado num 

determinado grupo de capitéis, as volutas em V. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas coríntio hélices e volutas em v 
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Capitel Nº: CNB027 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

Freguesia:  Concelho: 

Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB028 Não 

Museu Monográfico de Coimbra - Exposição 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

65.504 

212.2 

Fragmento 

Não aparenta 

J. Alarcão, R. Étienne, Fouilles de Conimbriga, vol. I L'Architecture, planche C e p. 104; 

Alarcão, Adília (1994), p. 88 

Javier Angel Domingo Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de Hispania, (ss IV-VIII), p. 216 texto e capitel OESO34; o 

autor reproduz a imagem dos fragmentos de capitel apresentados por J. Alarcão. 

Hipótese de cobrir a cella do templo do forum de Conimbriga (Alarcão, p. 104) 

Condeixa-a-Velha Condeixa-a-nova 

Coimbra Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1: Modelado 

Pilastra 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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 Sec I 

Referência do Museu: Datação do período flaviano (segunda metade do século I). Mostra o ábaco e os enrolamentos supe-

riores de um capitel coríntio para pilastra. Medidas das Fouilles: altura 15 cms; largura 19 cms; 

Nossa observação: Fragmento da parte superior esquerda de um capitel. Apresenta as folhas lisas que sustentam a voluta e a sua espiral. 

Da sua espiral practicamente apenas se vê metade dando a sensação que a voluta mergulha na folha que a sustém, tal é o modelado das 

formas. Verifica-se que a folha se divide em duas, uma delas dirigindo-se para a espiral angular e a outra encurvando-se no sentido do 
eixo central do capitel. Como característica geral do coríntio, a voluta apresenta enrolamento para a esquerda designado voluta e enrola-

mento para a direita designado hélice. Neste exemplo, é a folha que desempenha esse papel. Vê-se com clareza a parte circular da parte 

superior do ábaco, uma moldura marcando o lábio do cálato e sobre este, o ábaco liso constituído por duas partes ou molduras, a supe-

rior mais avançada em relação ao observador e a inferior mais recuada. Nota-se igualmente o lábio do cálato, uma moldura que mostra o 

final deste elemento estruturante do capitel coríntio. 

Javier Angel Domingo Magaña, compara o conjunto de fragmentos apresentados por Alarcão com um outro capitel, OES035, sendo os 

dois referidos pelo autor como descontextualizados. Afirma que são ainda parecidos com outros capitéis datados dos séculos IV-V. De 

notar que o capitel OES035, com o qual compara o exemplar de Conimbriga é tipologicamente semelhante aos capitéis de Alcácer do 

sal e de Santa Eulália de Mérida, tipolgica e cronologicamente muito distintos! 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: CNB028 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB029 Não 

Museu Monográfico de Conimbriga - Exposição 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

66.379 

212.3 

Fragmento 

Não é visível 

J. Alarcão, R. Étienne, Fouilles de Conimbriga, vol. I L'Architecture, planche C  

Alarcão, Adília (1994), p. 88 

Conimbriga Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1: modelado 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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 Sec I 

Referências do Museu: altura do fragmento: 12 cm; Atribuído ao período flaviano (segunda metade do século I). Capitel 

perfurado e semelhante ao anterior; trata-se de um capitel de coluna. 

Nossa observação: Fragmento do ângulo superior de um capitel possivelmente coríntio. Pode visualizar-se a voluta enrolada em clara 

espiral suportando o peso do que resta do ábaco e apoiando-se na folha que se estende sob ela. O ábaco parece ter duas parte ou duas 

molduras sobrepostas. É interessante verificar o intervalo que medeia entre a voluta e a folha muito característica dos capitéis da Anti-
guidade Clássica. Atribuido ao período flaviano coincidindo com a revalorização arquitectónica e decorativa da ciuitas de Conimbriga. 

O talhe apresenta um modelado de formas com bisel ligeiro. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: CNB029 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB030 Não 

Museu Monográfico de Conimbriga 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

69.302 

217.4 

Fragmento 

Não aparenta 

J. Alarcão, R. Étienne, Fouilles de Conimbriga, vol. I L'Architecture, planche XCIX, 4, fragmento de 

placa esculpida;  

Alarcão, Adília (1994), p. 89 

Conimbriga Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Bisel 

Pilastra 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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 Sec I 

Referência do Museu: Comprimento actual: 16 cm; Pertence à decoração arquitectónica e deocração do sector monumen-

tal flávio. Período flaviano (segunda metade século I. Conserva um dos furos pelos quais se fixava. 

Nossa observação: fragmento de folha que poderá pertencer a um capitel de pilastra ou, simplesmente, a uma placa de revestimento. Os 

folíolos desta peça iniciam-se junto ao leito de assentamento da peça e acompanham-na até ao fim de forma independente. Trata-se pro-

vavelmente de uma folha de palma. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB030 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB031 Não 

Museu Monográfico de Conimbriga - Exposição 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

70.228 

217.1 

Fragmento 

Não aparenta 

J. Alarcão, R. Étienne, Fouilles de Conimbriga, vol. I L'Architecture, planche XCIX . 

Alarcão, Adília (1994), p. 89 

Conimbriga Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1: modelado 

Pilastra 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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 Sec I 

Referência do Museu: comprimento actual: 18.5 cm; atribuído ao período flaviano ou seja à decoração arquitectónica e 

decotação do sector monumental flávio; 

Nossa observação: fragmento de uma folha que poderá pertencer a um capitel de pilastra ou a um revestimento com decoração vege-

tal.Representa um conjunto vegetalista com folhas  que prima pelo naturalismo. Do lado direito, os grossos caules marcados com arestas 

levemente a bisel são altos e estão incompletos; do lado esquerdo, a representação da folha  é naturalista tombando lateralmente e abrin-
do em leque os seus três largos lóbulos lanceolados.  É nítido o espaço entre folíolos ilustrando as rugas entre as folhas lisas. Esse espa-

ço desenha uma forma próxima do triângulo com o lado inferior em linha recta. As semelhanças que poderemos encontrar  prendem-se 

com um exemplar de Óstia apresentado por Pensabene(1973), figura 242, p. 63, um capitel de pilastra com um desenho muito similar 

das folhas e que é atribuído ao período de Trajano (inícios do século II). Outra semelhança com o capitel do anfiteatro de Pozzuoli, nº 5 

Tavole B. Outro exemplo de Barrera Anton, Capiteles romanos de Merida, nº 60 datado de finais do século II e inícios do III.  

Portanto, uma cronologia de finais de século I/inícios do século II poderá apontar-se para este fragmento de capitel de pilastra. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: CNB031 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB032 Não 

Museu Monográfico de Conimbriga - Reservas: Gaveta 

28 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

 

 

Fragmento 

Não apresenta 

Inédito 

Conimbriga Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Bisel e Trépano 

 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Fragmento de folha de acanto muito naturalista. O talhe evidencia uma nervura central da qual partem lóbulos bem defini-

dos em número de três do lado direito e em número de quatro do lado esquerdo. A ponta da folha é lanceolada e é forma-

da pelo perfil do limbo e por uma nervura interior. O espaço interlobular é marcado por um orifício circular a trépano um pouco como se 

pode ver nos baixos-relevos do Rabaçal. Pode tratar-se de uma peça de decoração parietal tal como se encontraram variadas na uilla do 

Rabaçal. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: CNB032 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB033 Não 

Museu Monográfico de Conimbriga: peristilo 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

67.436 

457 

Parte inferior de um capitel constituído por dois blocos (tambores); boa conservação do bloco inferior. 

Não aparenta 

J. Alarcão, R. Étienne, Fouilles de Conimbriga, vol. I L'Architecture, planche XCVIII e 

pág. 168; 

Alarcão, Adília (1994), p. 148 

Criptopórtico do fórum flaviano. Foi encon- Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

Grupo episcopal conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Outro 

 

 

Outro 1: modelado e trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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 Sec I 

Referência do Museu: Diâmetro 72 cm; altura 48 cm. Período flaviano. "Conserva-se apenas o tambor decorado de acanto 

em estilo coríntio". 

Parte inferior dos dois blocos que constituiriam o conjunto deste capitel, uma te´cnica construtiva republicana e largamente difundida 

com Augusto.  Não se pode ver com nitidez  local onde se faria a ligação com o bloco superior (se ao nível dos caulículos, por exemplo) 

e não se visualizam claramente os caulículos). Capitel coríntio apresentando folha inferior e folha média de acanto mole com um mode-
lado de formas naturalistas de folha com ligeiro bisel nas arestas,  ostentando um cuidadoso trabalho de trépano na zona interlobular em 

gota invertida e oblíqua atingindo, em alguns folhas, o  triângulo invertido. A atribuição ao período flaviano compreende-se com a res-

truturação da cidade e a reformulação do Forum, por exemplo. Em Pensabene ( 1973), p. 64, capitel nº 247 encontramos um capitel com 

muitas semelhanças a este de Conimbriga sobretudo na zona interlobular. A reconstituição das colunas de  parte do Forum  como se 

pode ver em Conimbriga apresenta um capitel sememlhante a este com a parte inferior. Em termos de constituição em duas partes faz 

lembrar os capitéis do templo que estaria no Forum de Évora( Fernandes, Lídia, 1997, vol. II, p. 228-229). Neste caso, a zona interlobu-

lar é constituída, como afirma Lídia Fernandes, " …e as uniões lobulares são marcadas por pequenos pontos de sombra em forma de 

gota alongada colocada oblíquamente, característica que encontramos atestada em alguns exemplares ostienses datados, em termos 

gerais, da primeira metade do século I"(p. 230). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

Grande Grande 

  

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: CNB033 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB034 Não 

Museu Nacional Machado de Castro 

Quartel da Rua de Aveiro(Tenda) 

Coimbra 

Coimbra 

100 

 

Fragmentado ao nível do fuste e capitel 

Não aparenta 

Almeida, D. Fernando de (1962), figura nº 119, pág.203: "palmetas e grossa meias esferas…"; 

Maciel, Justino, (1998), p. 289, nº 72: palmetas e tímpanos semicirculares. É parte da base e arranque do 

fuste de uma pilastrinha." 

Wrench, Licínia (2008),vol.II (parte 1), pág. 114: "parte superior de uma palmeta de três folhas, seguida de escócia rectangular. Um 

tímpano semicircular corresponderá à zona inicial do fuste de arestas chanfradas". 

Conimbriga. Apesar de D. Fernando de Almeida referir que as peças de Conimbriga irão para Conimbriga, esta permane-

ceu ate´hoje nas reservas do Museu Nacional Machado de Castro. 

Freguesia: Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Bisel 

Pilastra integrada 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Visigótico(VII)  

Este fragmento integrando numa peça única vários componentes de pilastrinha (base, fuste e capitel) peça)apresenta algu-

mas dificuldades formais que tornam um pouco inconcludente a sua análise. A leitura conjunta de Maciel e Wrench apon-

tam no sentido de a parte trifoliada ser a base e o meio tímpano  semicircular  ser o início do fuste. Em outras peças de Conimbriga 

(exemplos de D. Fernando de Almeida, nºs 116, 118 e 120 das imagens XIII e p. 203) o tímpano semiesférico localiza-se no topo do 

fuste junto ao capitel e numa direcção oposta (o que não pode acontecer neste caso pois as folhas ficariam invertidas). Outra hipótese a 
colocar seria que desse tímapano partiria um trifólio como também se nota em algumas peças nomeadamente de Egitânia (Wrench 

(2008), p. 218 e 237, vol II(parte1). A figura nº 120 de D. Fernando de Almeida também suscita dúvidas a Wrench que equaciona a 

hipótese de esta se encontrar invertida (2008, p. 116-117, vol.II, parte 1). Este fragmento de pilastrinha ornamentada em todas as suas 

faces com uma palmeta trifoliada ou trifólio no que será a parte da base e um tímpano no arranque do fuste. O formato da pilastrinha é 

quadrangular e parece apresentar os lados do fuste com arestas facetadas como nos restantes exemplos nºs 116,118 e 120. Um exemplar 

do grupo egitaniense (Wrench, p. 221 nº de inv 94.32) apresenta uma base em trifólio e uma fuste de lados facetados e levemente cônca-

vos e recurvos. Só não está presente o tímpano. No entanto justificaria a base em trifolio. 

Poderá este tímpano ter alguma relação com o capitel de Miranda do Corvo e a sua moldura semicircular que encerra uma palmeta? 

Medidas do capitel segundo Wrench: altura: 19 cm; Largura: 9 cm; espessura: 9 cm. 

Altura do capitel: 7,9 cm máximo (nossa medida). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

0-14 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 
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Capitel Nº: CNB034 



 

Numa das faces apresenta uma ranhura que, segundo 

Wrench (2008, p. 105, vol II(parte1) "poderá ter servido 

para fixação de outro elemento à pilastrinha". Segundo 

Maciel, tal poderá dever-se à tentativa de marcação dos tímpanos semicirculares. 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB035 Não 

Museu Monográfico de Conimbriga - Exposição 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

73.7 

517 

Fragmento que iclui parte do fuste e capitel; danificado na 

parte superior do capitel. 

Alarcão,Adília (1994), p. 158; refere as palmetas estilizadas. 

Maciel, J.(1998), p. 188 e 189 e ainda pág. 289, nº 66. 

Licína Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II, (parte 1), pp. 105 - 

106. 

Conimbriga Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Velha Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Bisel 

Pilastra integrada 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Visigótico (VII/ 

Fragmento de uma pilastrinha com base (que já não tem), fuste e capitel. O fuste apresenta as características das pilastri-

nhas de arestas chanfradas ou facetadas como Licínia  Wrench refere.  A parte do fuste que se conserva é liso e apresenta 

uma moldura côncava de lados recurvos constituindo as faces de arestas chanfradas. O capitel, embora incompleto na parte supe-

rior,deixa notar a sua ornamentação em bisel marcando folíolos de palmetas. 

Medidas da peça segundo Wrench: altura máxima: 25 cm; Largura máxima: 8,5 cm; Espessura máxima: 8,5 cm.  
Altura do capitel: 7,1 cm (nossa medida). 

Datação de Licínia Wrench - séculos VII-VIII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

Quadrangular  

0-14 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 
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Capitel Nº: CNB035 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB036 Não 

Museu Monográfico de Conimbriga - Exposição 

Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova 

Coimbra 

65.29 

509 

Encontra-se partido em dois lados do plinto 

(ábaco). 

Não aparenta 

Etiénne; Alarcão (    )II, pp.111-112, nº 99, Lâm.XVIII. 

Guitérrez Behemerid (1992), Figura 14, pp. 18-19; 

Insula de Andercus Condeixa-a-Velha 

Condeixa-a-Nova Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Conimbriga 

 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Casa urbana 

 

Outro: grés 

Outro 1: modelado 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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 Sec I 

Capitel toscano com inscrição numa das faces do plinto ou ábaco. Apresenta as características formais deste tipo de capi-

tel: um Hipotraquélio  comprido, o Equino em forma de toro, uma apófige assegurando a ligação do Equino ao Hipotra-

quélio e um saliente Plinto. Este capitel apresenta a característica invulgar de possuir uma inscrição no ábaco. A leitura de Jorge alarcão, 

na Fouilles, : Anderci.Do(mus)." a forma arcaica deste elemento arquitectónico, o lugar da sua descoberta, no âmgulo sudoeste do 

fórum, deixam supor que poderá provir do quarteirão de casa situado imediatamente a oste do do complexo monumental e portanto da 
ínsula do vaso fálico. Assim se pertence à primeira faze de construção da ínsula, datar´da época claudiana", p. 112.  As medidas do 

museu: Altura total: 40,4 cm; Largura do ábaco: 42,2 cm. Atribuição ao período claudiano pelo Museu , 1º metade do século I. Gutiérrez 

Behemerid refere que este capitel provém da insula de Andercus construída na época de Cláudio (primeira metade do século I). 

Lídia Fernandes (1997  p. 63 e 64 e Figura 3, nº 19)m apresenta capitéis toscanos para a Lusitânia Ocidental apresentando o capitel de 

Alter do Chão que apresenta características formais muito próximas deste capitel. Para este exemplar de Alter do Chão, Lídia Fernandes 

propõe a datação da segunda metade do séc.I. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

 

  

Quadrangular  

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

Capitel toscano 
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Capitel Nº: CNB036 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB037 Não 

Igreja de S. Pedro de Lourosa 

Lourosa 

Oliveira do Hospital 

Coimbra 

 

 

Bom 

Não aparenta; os capitéis toscanos foram 

reaproveitados na Igreja. 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Península Iberica, 1992, pp.17-26. 

Igreja de S. Pedro de Lourosa Lourosa 

Oliveira do Hospital Coimbra 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Aeminium(?) 

Grupo episcopal conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Basílica 

 

Planta Basilical com tres absides 

Granito 

Outro 1Modelado 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Diâmetro = 33,1 cm; A Igreja de S. Pedro de Lourosa de três naves apresenta arcos apoiados em capitéis toscanos. 

Os capitéis toscanos não são todos iguais. Que tivéssemos tido oportunidade de observar, existem pelo menos dois 

tipos de capitéis toscanos a assinalar (e provavelmente mais…)Escolhemos arbitrariamente como modelo o capitel que apresenta-

mos com o número CNB037 e que se situa na divisória entre a nave lateral  norte e a nave central.  Este capitel apresenta, tendo 

em conta a descrição dos capitéis toscanos por Vitrúvio, as suas partes formais constituintes fundamentais, a saber: Plinto (ábaco), 
Equino, Apófige e Hipotraquélio. Ao consultarmos outros autores nomeadamente Lídia Fernandes (1997), páginas 23-97, volume 

II e Gutiérrez Behemerid( 1992) páginas 17-26,   deparamo-nos com uma dificuldade extrema em coincidir o vocabulário. Lídia 

Fernandes, fundamentalmente inspirada em Gutiérrez Behemerid indica como elementos constituintes do capitel toscano os 

seguintes: Ábaco, Equino, sumoscapo e o hipotraquélio. Quanto ao que refere ao ábaco (designado plinto por Vitruvio) e ao equi-

no, existe concordância absoluta. As maiores dificuldades prendem-se com as designações seguintes e a consideração do que é 

parte estruturante e moldura. Com efeito, Lídia Fernandes considera o hipotraquélio como o último elemento do capitel toscano 

(p.28) e  considera que este " funciona como transição entre o Equino e o sumoescapo ( p. 46) A nosso ver sumposcapo é uma 

moldura (escapo ) da parte superior do fuste. A Apófige assegura a transição entre o equino e o hipotraquélio ou, como é explica-

do por Ginouvès ( 1985), vol I, o Escapo, na extremidade do fuste, pode tomar o nome de Apófige (p.  ). Perante o exposto, a difi-

culdade parece ser compreender a diferença entre fuste e hipotraquélio, onde começa e acaba o capitel e onde começa e acaba o 

fuste e os modos de transição. Segundo Vitrúvio, o hipotraquélio faz parte do capitel e assim também o considera Lídia Fernande 

embora não se refira à mesma parte do capitel a que nos referimos. Esta situação é mais complicada no sentido de determinar o 
tipo de capitel que existe em S. Pedro de Lourosa, sobretudo tendo em vista a ideia geral de que o capitel toscano se expandiu 

relativamante pouco pela Península Ibérica. Deste modo, Gutiérrez Behemerid e Lídia Fernandes debruçaram-se sobre o estudo 

dos capitéis toscanos, a primeria a nível peninsular (incluindo um capitel de S. Pedro de Lourosa) e a segunda a nível da província 

romana da Lusitânia. Área a Ocidente(não incluindo nenhum capitel desta Igreja). Segundo Gutiérrez Behemerid(1992, p. 22 , os 

capitéis toscanos que trabalhou permitem uma atribuição tipológica baseada no perfil resultante do Equino. Uma das dificuldades 

da atribuição cronológica aos capitéis toscanos é o facto, segundo a mesma autora, de estes mostrarem poucas alterações morfoló-

gicas ao longo do tempo. Gutiérrez Behemerid define 6 grupos de capitéis baseados no perfil do Equino. Analisando estes seis 

tipos, parece que o presente exemplar (bem como outros da mesma Igreja) se adequa ao tipo 3 cujas características são: Equino 

moldurado em forma de toro, ábaco quadrado e liso e colarinho(p. 23). Neste grupo pode-se verificar subgrupos consoante as 

molduras do Equino. Refere ainda a autora que este terceiro tipo é o mais amplamente documentado na Península. O exemplar 

que se analisa pode integrar este tipo, tendo em conta que não possui molduras no Equino. Este exemplar ilustra apenas a diferen-
ça entre os seus elementos constituintes. Consultando Lídia Fernandes, depara-se com a dificuldade do vocabulário tal como se 

referiu e sentira já com a autora espanhola. Fernandes indica sumoscapo e hipotraquélio que parece coincidir com o que conside-

ramos respectivamente hipotraquélio e Apofige. Analisando os exemplares apresentados por esta autora e as medidas que apre-

senta das partes constituintes destes capitéis, tentou-se aproximar o tipo de capitel toscano CNB037 com os apresentados pela 

autora para o território peninsular da Lusitânia mais concretamente hoje território português. Neste caso seria de toda a conve-

niência uma coincidência vocabular e estrutural dos capitéis o que foi tentado sem se obetr uma certeza total desta coincidência. 

Assim, tendo em conta as nossa medidas do presente capitel e as medidas apresentadas por Fernandes para os capitéis de Ammaia 

(o grupo mais numeroso), Constância e Abrantes, Alter do Chão e  Montemor-o-Novo, pareceu-nos que este exemplar CNB037 

se aproximava em termos de medidas do ábaco, sumoscapo e Equino. Este capitel de S. Pedro de Lourosa parece aproximar-se ao 

tipo nº 1 dos capitéis de Ammaia.Lídia Fernades baseou a sua tipologia no perfil apresentado pelas peças, à sucessão das suas 

diversas parte e à proporção relativa das partes entre si(p. 25). Considera ainda que os capitéis com perfis mais complexos corres-

pondem em termos gerais a cronologias mais avançadas, afirmação que a própria autora considera dever utilizar com precaução. 
(p. 27).O capitel de S. Pedro de Lourosa apresenta semelhanças de perfil com o primeiro grupo de Ammaia caracterizado pela sua 

"canonicidade" e por uma alinhamente de perfil entre ábaco e equino(p 28); refere ainda que neste grupo o Equino " descreve uma 

curva suave cujo perfil pode ser aproximado à definição de talão ou gola curta ou de gola directa no qual somente uma pequena 

inflexão de ângulo faz introduzir o último elemento do capitel, o hipotraquélio"(p. 28). Apesar das dificuldades de articulação de 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular  

30-39 cm 
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Capitel Nº: CNB037 



 

 Sec I Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

Capitel Toscano 

 

 

 

 

 

vocabulário e de entendimento das molduras ( Apófige, Talão)parece clara a aproximação deste capitel de Lourosa aos capitéis do 

primeiro grupo de Ammaia com especial aproximação ao capitel nº 3 de Lídia Fernandes, cujo perfil aparece desenhado na Figura 1, 

p. 67 e se adequa ao nosso exemplar CNB037. Parece também ser claro que o perfil do Equino é em toro como referiu Gutiérrez 

Behemerid, aspecto não referido por Lídia Fernandes. A medida do diâmetro do hipotraquélio é de  33 cm. É de assinalar ainda que 

Gutiérrez Behemerid analisa um capitel de S. Pedro de Lourosa localizado na arcada norte da Igreja (Figura 61, sem fotografia e p. 
21 -22) Considera este capitel do século IV e com perfil cilíndrico e semelhante ao anterior que apresenta, fig. 60 de Orense. Estas 

conclusões tornam-se difíceis de compreender por completo uma vez que, sem a fotografia é impossível saber a que capitel de S. 

Pedro de Lourosa mesmo com a indicação que se localiza na arcada norte, é que a autora se refere. Na fileira de colunas a norte, os 

capitéis são distintos e o capitel CNB037 também se situa na fileira norte, podendo, ou não,ser o mesmo A fotografia (015)  ilustra 

como dois capitéis toscanos distintos estão juntos na arcada norte.  Por outro lado, o catálogo desta autora localiza a Igreja de S. 

Pedro de Lourosa em Oviedo, um lapso geográfico considerável. Na bibliografia, Gutiérrez cita o trabalho de Gómez Moreno sobre 

as Igrejas Moçárabes.  

Em termos cronológicos, o tipo nº 3 de Gutiérrez Behemerid situa-se na generalidade no século I (p. 18-21). Quanto ao grupo nº 1 da 

Lídia Fernandes de Ammaia, estes capitéis são datados na generalidade da primeira metade do século I (p. 57). A datação deste sécu-

lo será adequada em termos gerais a este capitel CNB037. 

Considerando ainda outro capitel da mesma Igreja (ver       ) tentou-se a aproximação tipológica aos autores considerados, Pensabene 

(1973), Guitérrez Behemerid(1992) e Lídia Fernandes(1997), sem sucesso pois não encontrámos um capitel toscano que se asseme-
lhasse a esse. Tendo em conta a sua singeleza e seguindo cautelosamente a sugestão de Lídia Fernades de que os exemplares mais 

complexos poderão ser de cronologias mais avançadas, esta capitel toscano deverá estar abrangido pelo menos pelo século I. 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB038 Sim 

Bobadela 

Bobadela 

Oliveira do Hospital 

Coimbra 

 

 

Bom 

Não aparenta. 

Inédito 

Fórum (?) Bobadela 

Bobbadela Coimbra 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Bobadela 

Grupo episcopal de Conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Outro: Fórum 

 

 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Capitel que se encontra junto ao arco romano de entrada do fórum da Bobadela. Pelas dimensões e proximida-

de, pertencerá ao pórtico do fórum. Segundo Jorge alarcão, não há data segura para o fórum da Bobadela. 

Este capitel apresenta características mistas de capitel toscano e capitel jónico. As características toscanas encontram-se ao 

nível do hipotraquélio, equino e toro que se lhes sobrepõe, bem como ao nível do ábaco que, neste caso, e com bem explici-

tou Vitrúvio, é um plinto. É ao nível do toro que as características  jónicas se fazem sentir. As faces do capitel são distintas. 
De um lado, apresenta-se o toro simples e lateralmente, apresenta-se um pulvino liso com duas molduras de secção circular 

a fazer as vezes de bálteo. Dimensões: altura das faces: 45 cm; diâmetro do leito de assentamento: 59,5 cm. Altura do ábaco: 

9 cm. 

Foi Lídia Fernandes que identificou este tipo de capitel (Capitéis romanos da Lusitânia ocidental, vol. II, pp. -103-161) já 

anteriormente identificado por Carlos Alberto Ferreira de Almeida como Jónico de balaústres (Arte da Alta Idade Média, 

História da Arte em Portugal, p. 12 e 44).  A autora apresenta um conjunto de 24 capitéis distribuídos por Ammaia  (regista 

o maior número com 16 capitéis), Serra de S. Mamede, Castelo de Vide (eventualmente proveniente de Évora), Alter do 

Chão, Constância (Herdade do Carvalhal),e três exemplares no Museu Nacional de Arqueologia de proveniência desconhe-

cida (ver capitel EGT009) A autora aproxima a sua leitura deste tipo de capitéis ao capitéis toscanos devido à semelhança 

estrutural. Gutiérrez Behemerid refere-se a um capitel com estas características (Capiteles romanos de la Península Ibérica, 

1992, nº 122) em Mérida, casa del Anfiteatro, que considera como capitel jónico liso do século III. Em relação a esta data-

ção, Lídia Fernandes considera-a muito avançada no tempo pois parece-lhe que este tipo de capitel coincidiu sobretudo com 
o início da romanização, propondo, por sua vez, a data do século I d. C. (p. 108, vol. II). Analisando as medidas parciais que 

Lídia Fernandes apresenta para o seu grupo de 24 capitéis e somando-as, verifica-se que estas estão próximas da altura total 

do capitel da Bobadela, ou seja dos 45 cm. Esta medida, juntamente com o diâmetro, é reveladora de uma dimensão consi-

derável do capitel da Bobadela e da sua provável relação com um espaço píblico como é o fórum. Natural será a ligação dos 

capitéis de Lídia Fernandes com uma situação semelhante que, infelizmente, não se pode apurar por falta de informação 

segura sobre a proveniência destes capitéis. Desta forma, a datação do século I, de um modo geral ou até do seculo II será de 

aceitar para este capitel da Bobadela. O que se irá notar é a continuidade deste tipo de capitéis em dimensões mais reduzi-

das, facto que os relacionará com outros contexto mais tardios da Antiguidade. Outro aspecto a verificar  é a difusão destes 

capitéis no espaço e compreender por que território de que grupos episcopais é que este tipo muito específico se difunde e as 

conclusões que daí se poderão tirar . 

Um outro autor que demonstrou uma enorme sensibilidade ao estudo dos capitéis foi Carlos Alberto Ferreira de Almeida, 
(Arte da Alta Idade Média, 1993, p. 15)que classificou como "capitel jónico de Balaustres", este tipo de capitel definido por  

Lídia Fernandes. Não só este autor apresenta, como exemplo, deste tipo de capitel, um capitel da Bobadela (poderá ser o 

mesmo que apresentamos…)bem como de Mérida (p. 12) e da Egitânia, explicando: " …ilustra-nos o tipo corrente de capi-

tel jónico, de balaústres, na época romana, neste ocidente peninsular, onde é muito raro o de volutas. Não admira que seja 

também o capitel jónico de balaústres o género que se vai reproduzindo na primeira parte da nossa Alta Idade Média." É 

interessante a distinção que o autor faz entre jónico de balaústres e jónico de volutas. Este facto acontece porque este tipo de 

capitel é liso e não tem volutas. O balaústre, que corresponde ao pulvino mantém-se no capitel jónico normal, como é o caso 

destes, e, portanto, com ou sem voluta, tem sempre o pulvino. O capitel citado pelo autor para Mérida, possui volutas marca-

das e o cimácio é jónico com três óvalos. Apresenta consideráveis restos de estuque ao nível do hipotraquélio (op. Cit. p. 

12). Carlos Alberto Ferreira de Almeida termina: " Faz muita falta um estudo sobre a sua evolução regional". 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular  

40-49 cm 

Capitel Nº: CNB038 
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 Sec I Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Misto ( jónico de influência toscana) 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB039 Sim 

Quinta de S. Gião da Nazaré 

Nazaré 

Nazaré 

Leiria 

 

 

Razoável; em algumas faces, o capitel apresen-

Capitel integrado num segundo momento 

construtivo do edifício. 

A bilbiografia não é específica sobre os capitéis mas sobre S. Gião da Nazaré: Eduíno Borges Garcia 

(1962, 1964, 1965 e 1966),D. Fernando de Almeida e Eduíno B. Garcia (1965 e 1966);H. Schlunk 

(1971); Th. Hauschild (1993); C. A. Ferreira de Almeida(1993); J. Maciel (1995, 1996); M. Luís Real (1995); Caballero Zoreda(2006); 

Luís Fontes (2006); Luís Fontes, André Machado (2010). 

In situ;  Coluna esquerda do transepto. Famalicão 

Nazaré Leiria 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Colippo 

Grupo episcopal Conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Ecclesia de monasterium 

 

Planta Basilical com uma abside 

Calcário 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página  235   



 

Visigótico(VII)  

31 cm de altura máxima das faces dos capitel; Diametro do leito de assentamento, 27,3 cm; As sua faces apresentam a 

ornamentação idêntica ao capitel da direita mas não tão nítida. As quatro faces são iguais. As suas características são: 

folhas de palma, distribuindo-se uma em cada face do capitel com o limbo e o pedúnculo; a altura desta folha equivale a uma folha 

média (total = 4); de cada lado desta folha central, duas folhas também de palma, a um nível inferior, vendo-se apenas o limbo da folha. 

Ao todo, oito folhas mais pequenas. Nos ângulos do capitel, quatro folhas de dimensão maior (ao todo, oito folhas mais elevadas). O 
conjunto total de palmetas é de 16, número considerável. As folhas apresentam os folíolos bem demarcados e a nervura central saliente.  

Do topo das folhas mais pequenas de cada face, partem os caulículos entendidos como conjunto de cerca de três caules que se apertem 

como que por um bálteo. Esta moldura que aperta os caulículos apresenta duas pequenas molduras lisas delimitativas e, no interior, três 

pequenos botões que, em algumas faces aparentam uma ornamentação funiforme. No topo do cálato, os caules abrem-se em cinco folío-

los bem demarcados a bisel. Os folíolós abrem-se em leque cobrindo os dois lados da parte superior do capitel e criando uma efeito de 

cobertura ou arco sobre a folha central mais alta. Nota-se que  folha tem relevo nesse enquedramento. As pontas das folhas não se revi-

ram mas ficam verticalmente adossadas ao cálato. No eixo vertical do capitel, dois folíolos afrontados, curvam-se na sua direcção como 

se fossem hélices. Dispõem-se no eico vertical do capitel enquadrando o motivo central do ábaco, deixando aí como que o negativo do 

ábaco de formato quadrangular/rectangualar. 

Sobre o cálato, um estreito ábaco de formato quadrangular com motivo axial rectangular, parecendo que os lados do ábaco encurvam 

ligeiramente para dentro no centro junto ao motivo axial. 

O capitel está monoliticamente preso ao fuste e a ligação entre fuste e capitel é assegurado por uma moldura de perfil rectangular, um 
listel ligeiramente saliente a que se pode denominar astrágalo, sem ornamentação.  

As bases da coluna encontram-se enterradas (em 2004). Altura da coluna desde o chão até ao topo do ábaco do capitel = 1,54 m; altura 

do cálato = 31 cm; Altura do astrágalo = 4 cm; altura do fuste= 1,19 cm. 

Sobre o capitel, uma larga imposta que ultrapassa o dobro do  diâmetro do capitel. A imposta é constituída por quatro molduras. Do topo 

até ao ponto de assentamento no capitel: 1. Faixa com perfil de listel saliente que mede 7/8 cm; 2. Ducina direita (com perfil em S)com 

dimensão máxima de 10 cm; 3. Pequena moldura de ligação da Faixa à Ducina, um Filete directo; 4. Pequena moldura, Filete directo, 

ligando a Ducina ao ábaco do capitel com 2 cm de altura. 

Contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia (finais séc.VI/VII). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não 

Troncocilíndrico 

Recto(90º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 236 

Capitel Nº: CNB039 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: CNB040 Sim 

Quinta de S. Gião da Nazaré 

Nazaré 

Nazaré 

Leiria 

 

 

Razoável;  o capitel apresenta menor tonalidade de 

verde da humidade. 

Capitel integrado num segundo momento constru-

tivo do edifício. 

A bilbiografia não é específica sobre os capitéis mas sobre S. Gião da Nazaré: Eduíno Borges Garcia 

(1962, 1964, 1965 e 1966)D. Fernando de Almeida e Eduíno B. Garcia (1965 e 1966);H. Schlunk (1971); 

Th. Hauschild (1993); C. A. Ferreira de Almeida(1993); J. Maciel (1995, 1996); M. Luís Real (1995); Caballero Zoreda(2006); Luís 

Fontes (2006); Luís Fontes, André Machado (2010). 

In situ; Coluna direita do transepto. Famalicão 

Nazaré Leiria 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Colippo 

Grupo episcopal Conimbrigense 

Conimbrigense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Ecclesia de monasterium 

 

Planta Basilical com uma abside 

Calcário 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Visigótico(VII)  

O capitel tem as mesmas dimensões do anterior (31 cm de altura máxima das faces dos capitel; Diametro do leito de 

assentamento, 27,3 cm); estilísticamente é idêntico. As sua faces apresentam a ornamentação melhor definida. As quatro 

faces são iguais. As suas características são: Folhjas de acanto/ palma, distribuindo-se uma em cada face do capitel com o limbo e o 

pedúnculo; a altura desta folha equivale a uma folha média (total = 4); de cada lado desta folha central, duas folhas também de acanto/

palma, a um nível inferior, vendo-se apenas o limbo da folha. Ao todo, oito folhas mais pequenas. Nos ângulos do capitel, quatro folhas 
de dimensão maior (ao todo, oito folhas mais elevadas). O conjunto total de folhas é de 16, número considerável. As folhas apresentam 

os folíolos bem demarcados e a nervura central saliente.  

Do topo das folhas mais pequenas de cada face, partem os caulículos entendidos como conjunto de cerca de três caules que se apertem 

como que por um bálteo. Esta moldura que aperta os caulículos apresenta duas pequenas molduras lisas delimitativas e, no interior, três 

pequenos botões que, em algumas faces aparentam uma ornamentação funiforme. No topo do cálato, os caules abrem-se em cinco folío-

los bem demarcados a bisel. Os folíolós abrem-se me leque cobrindo os dois lados da parte superior do capitel.  E criando uma efeito de 

cobertura ou arco sobre a folha central mais alta. Nota-se que  folha tem relevo nesse enquadramento. As pontas das folhas não se revi-

ram mas ficam verticalmente adossadas ao cálato. No eixo vertical do capitel, dois folíolos afrontados, curvam-se na sua direcção como 

se fossem hélices. Dispõem-se no eico vertical do capitel enquadrando o motivo central do ábaco, deixando aí como que o negativo do 

ábaco de formato quadrangular/rectangualar. 

Sobre o cálato, um estreito ábaco de formato quadrangular com motivo axial rectangular, parecendo que os lados do ábaco encurvam 

ligeiramente para dentro no centro junto ao motivo axial. 
O capitel está monoliticamente preso ao fuste e a ligação entre fuste e capitel é assegurado por uma moldura de perfil rectangular, um 

listel ligeiramente saliente a que se pode denominar astrágalo, sem ornamentação.  

As bases da coluna encontram-se enterradas (em 2004). Altura da coluna desde o chão até ao topo do ábaco do capitel = 1,54 m; altura 

do cálato = 31 cm; Altura do astrágalo = 4 cm; altura do fuste= 1,19 cm. 

Sobre o capitel, uma larga imposta que ultrapassa o dobro do  diâmetro do capitel. A imposta é constituída por quatro molduras. Do topo 

até ap ponto de assentamento no capitel: 1. Faixa com perfil de listel saliente que mede 7/8 cm; 2. Ducina direita (com perfil em S)com 

dimensão máxima de 10 cm; 3. Pequena moldura de ligação da Faixa à Ducina, um Filete directo; 4. Pequena moldura, Filete directo, 

ligando a Ducina ao ábaco do capitel com 2 cm de altura. 

Contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia (finais séc.VI/VII). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não 

Troncocilíndrico 

Recto(90º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: CNB040 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR001 Sim 

Museu de Elvas 

( o museu está em instalações provisórias) 

Elvas 

Portalegre 

6734 

 

O capitel encontra-se fragmentado no leito de 

espera, danificando uma voluta. 

O capitel apresenta marcas de tinta vermelha junto ao leito de assentamento. 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura arquitectónica e funerária, dos séculos IV ao VIII, a sul do 

Tejo, UNL, Lisboa, 1987; 

Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia: Os Capitéis da Antiguidade Tardia em Portugal, a sul do Tejo (grupos episcopais pacen-

se e eborense), capitel nº 33, 2007; 

Desconhecida Elvas 

Évora Portalegre 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ebora 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura máxima faces do capitel= 22 cm; 

Maria Amélia Fresco de Almeida considera este capitel como ―uma degenerescência do coríntio clássico. As volutas, 

por exemplo, aparecem apenas referenciadas nos centros, as quais podem ser a estilização do elemento central compositivo do corín-

tio clássico. Revela uma técnica bastante incipiente.‖ (capitel nº 7). 

Segundo informação do Museu, trata-se de um capitel romano de Mármore (Estremoz). 
Diagonal do ábaco= 50 cm; diâmetro= 27,3 cm; 

Ábaco:distinge-se tanto no leito de espera como nas face e  

aresta do capitel. A diagonal do ábaco mede 50 cm. Aplica-se a proporção vitruviana da diagonal do ábaco/altura do ábaco. O 

 Ábaco aparenta uma placa em paralelepípedo rectangular  

sobrepondo-se ao cálato. 

4/4( apenas uma das faces apresenta o motivo central de modo diferente)     

Ornamentos:  folha inferior com oito folhas distribuídas uma por cada face e uma em cada ângulo;  Folhas angulares na sua função 

de volutas, quatro ao todo, distribuídas uma por cada ângulo;  Cálato estreito ocupado por: duas espirais; numa das faces, as espirais 

enrolam em sentido contrário parecendo duas hélices. 

Ábaco: florão ou motivo axial em paralelepípedo  rectângulo   

Molduras: duas molduras sobre o cálato: orla do cálato mais estreita sobreposta por um astrágalo mais largo. 

Face 1: O capitel possui uma folha inferior aderente ao cálato e com a ponta revirada a ocupar 1/3 da altura do capitel, forma em con-
cha. A folha central inferior tem uma ornamentação com um semicírculo. As folhas angulares são muito largas cobrindo as arestas e 

têm várias estrias verticais biseladas que poderão indicar tratar-se de folhas de palma. O centro da folha lateral é liso e na sua base 

localiza-se a folha inferior angular. As folhas laterais nascem da folha central inferior e dirigem para as duas diagonais do ábaco, 

voltando-se para o exterior. As folhas laterais que estão sob o ábaco não têm volutas. A folha lateral direita está fragmentada.  O espa-

ço triangular do ábaco é exíguo e ocupado por duas espirais adossadas que se erguem num caule só, volutas. Duas molduras, uma 

fina e outra larga delimitam o cálato. O ábaco sobrepõe-se ao cálato e às folhas com um florão em saliência rectangular do qual não 

se nota a sua ornamentação.  As folhas que sustentam o ábaco não têm ornamentação. 

Face 2  

 

O motivo central do cálato é como a face 4: Duas hastes adossadas juntas de onde partem as espirais de voluta. A parte esquerda do 

capitel está fragmentada. A folha angular inferior  tem um decoração com duas espirais. 
Face 3  

O mesmo esquema compositivo. O motivo central do cálato é diferente porque as espirais partem de uma mesma base e depois sepa-

ram-se enrolando do exterior para o interior ficando afrontadas, nesta face parecem hélices. Este motivo, na sua composição, distin-

gue-se das restantes três faces. 

Face 4  

 

Mesmo esquema compositivo. No apertado cálato, duas espirais adossadas enrolam-se qual volutas. As folha inferiores detêm a mes-

ma decoração que nas faces anteriores, semicírculo com sulcos, a folha central e espirais as folhas angulares. A ponta esquerda do 

ábaco está ligeiramente partida. 

Em termos tipológicos este capitel pode integrar-se no conjunto de capitéis corintizantes com um motivo central no cálato. Efectiva-

mente as folhas angulares substituem as volutas e dominam o aspecto deste capitel. Este capitel tem uma folha única inferior. A 

folha /voluta sobre a qual repousa o ábaco e a folha inferior têm uma decoração distinta e, sobretudo a folha inferior é muito fora do 
comum: linhas verticais biseladas como folíolos nas folhas laterais e semicírculo e espirais nas folhas inferiores.  Esta característica, 

juntamente com a  acentuada  abertura do ângulo do ábaco, o estreito cálato, e o esquema das volutas com espiral no cálato (numa 

das faces parem hélices) constituem os aspectos mais originais deste capitel. Reforçamos o facto de a face três ser diferente ao ter a 

espiral da hélice ao contrário. É possível que seja um lapso. O capitel segue a proporção vitruviana diagonal ábaco/altura do capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

Médio Médio 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 
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Capitel Nº: EBR001 



 

Suévico (V/VI)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Angeles Gutiérrez Behemerid apresenta um capitel corintizante de um folha inferior que tem alguma semelhanças com 

motivo do cálato deste capitel nº 33. embora se tratem de duas espirais às quais a autora chama palmetas. (Capiteles Romanos de la 

Península Ibérica, Valladolid, 1992). 

O pormenor da face três em hélice com algum grau de estilização podem ter recebido inspiração de motivos típicos do Egipto e da 

Síria Meridional que representam as hélices de uma forma bastante estilizada e, curiosamente, com as espirais a enrolar para o 
interior como se verifica numa das faces deste capitel. Os exemplos são apresentados por Pensabene, (Scavi di Ostia, I Capitelli, 

vol. VII, capitéis nºs 670 e 671, p. 162,163) e referidos como ―tipo Alexandrino‖, cronologicamente desde o período severiano 

(séc.III) e toda essa centúria. As hélices, nestes casos de capitéis de Pensabene, são muito parecidas com as do capitel de Elvas e 

dispõem– se igualmente no centro do cálato entre as folhas angulares. As folhas inferiores de um desses capitéis Nº 671), têm, 

segundo Pensabene, as folha em ―capuz‖ (em italiano cappuccio) que fazem lembrar um tipo de folha que se tem encontrado em 

alguns capitéis deste trabalho e aos quais temos dado a designação de ―concha‖ seguindo a sugestão de Lídia Fernandes. 

O acentuado ângulo obtuso deste capitel e a sua altura relativamente baixa faz pensar que a sua localização se encontrasse num 

espaço pequeno. As folhas/volutas em forte inclinação dirigir-se-iam a um olhar que viria de baixo. Encontrámos uma sugestão 

para um possível espaço para um capitel com estas características nas colunas (e capitéis) do baldaquino do baptistério da basílica 

de Bobolá– Serós na província de Lérida, séc. VI (Theodor Hauschild, Hispânia Antiqua, 1978, lâmina 59). Os capitéis deste bal-

daquino têm, um ângulo de abertura marcante tal como este capitel de Elvas.  

Outro exemplo, muito curioso, é o de um capitel de folhas angulares inclinadas como palmetas, num baixo-relevo representando 
um pórtico com colunas junto ao crismón pertencente à igreja paleocristã de Fraga-Vila Fortunatus, província de Huesca séc.VI. 

(Theodor Hauschild, Hispânia Antiqua, lâmina 57). 

Este capitel, tal com o EBR002, deveriam ocupar um espaço idêntico ou até o mesmo espaço. Cronologicamente, poderão perten-

cer à Antiguidade Tardia, contexto romano ou suévico (séculos– IV-VI). 
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Está fragmentado no leito de espera e não 

possui já uma voluta. 

Reutilização: Este capitel, como o anterior apresenta, sinais de tinta ver-

melha, nomeadamente no ângulo direito da face 1. 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR002 Sim 

Museu de Elvas 

(o Museu está em instalações provisórias) 

Elvas 

Portalegre 

073 

 

O capitel apresenta marcas de tinta vermelha junto ao leito de assentamento. 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, Alfa, Lisboa, 1993(2ª edição). 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura arquitectónica e funerária, dos séculos IV ao VIII, a sul do 

Tejo, UNL, Lisboa, 1987. 

Desconhecida Elvas 

Elvas Portalegre 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ebora 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Diâmetro do leito de assentamento= 23,5 cm; diagonal do ábaco = 50 cm;  
Carlos Alberto Ferreira de Almeida, considera este capitel, do qual apresenta um fotografia e o capitel nº 33 (ao qual se refere de 
passagem, apenas), do tipo corintizante, visigótico do séc. VII. Acrescenta que o capitel do  tipo corintizante foi o mais seguido, 

tanto pelos visigodos, como pelos muçulmanos porque conferia uma maior liberdade de tratamento, p. 53 e 58. 

Maria Amélia Fresco de Almeida, afirma que o trabalho deste capitel é aperfeiçoado e que ―A folha de acanto do coríntio cláss ico é substituída e 
estilizada. As volutas, outro dos componentes da ordem clássica, estão ausentes; É introduzido um elemento estranho: a haste e o botão. Talvez seja 
uma forma provincial de tratar o elemento central desenvolvido no coríntio puro.‖, capitel nº 6. 
Maria Amélia Fresco de Almeida cita o que está manuscrito no ficheiro do museu segundo o qual teria sido encontrado ―(…) antigo capitel de már-
more(…) pelo Sr. Fiel Geral do Município, António Simões de Sequeira, nas ruínas do extinto convento de Nossa Senhora da Consolação da Ordem 
de S. Domingos, em Julho de 1905‖, op. Cit., p. 133. 
Ábaco: distingue-se tanto no leito de espera como nas face e  
aresta do capitel. A diagonal do ábaco mede 50 cm. Aplica-se a proporção vitruviana da diagonal do ábaco/altura do ábaco. O 

 Ábaco é uma placa em paralelepípedo rectangular sobrepondo-se ao cálato. 
Ornamentos: folha inferior com oito folhas distribuídas duas em cada face do capitel mas colocando-se sob a folha em ângulo. A folha angular é tão 
larga que chega para duas folhas inferiores. com intervalo entre elas; As folhas angulares estão na sua função de volutas, quatro ao todo, distribuídas 
uma por cada ângulo do capitel; 
Cálato estreito, em V , ocupado por um motivo de haste e um círculo sobreposto. 
Face 1 : A face apresenta  folhas inferiores ao todo com oito folhas e duas em cada face /ângulo. As folhas apresentam-se aderentes ao cálato do 
capitel e não estão contíguas mas apresentam um espaço de cerca de um cm entre si. Estão aderentes ao cálato na sua quase totalidade e apresentam-
se bastante reviradas na ponta. No espaço entre as duas folhas de cada face do capitel sobem as folhas largas que estão dispostas lateralmente no 

capitel, como volutas e que estão sob os ângulos do ábaco. Na face do capitel, no cálato, um espaço em triângulo invertido, com uma haste e um 
círculo no meio sob o florão do ábaco. As folhas laterais sob o ábaco não têm espirais. A altura da primeira coroa de folhas é quase a metade do 
capitel. As folhas  inferiores apresentam-se danificadas, sobretudo do lado esquerdo (saliência) e lado direito na base.  As folhas apresentam os sul-
cos marcados até à base da folha. As folhas apresentam folíolos deve tratar-se de folhas de palma. 
Face 2: A face dois apresenta os mesmos elementos compositivos. O ângulo direito do ábaco está danificado. Notam-se melhor os pormenores das 
folhas. Face 3: Mesmos elementos compositivos e o ângulo esquerdo do ábaco está danificado. 
Face 4: Mesmos elementos compositivos. Este capitel apresenta na sua base um pouco de cimento mostrando que o capitel estaria agarrado a algu-
ma estrutura  mas não se sabe qual. 

Em termos tipológicos, este capitel pode integrar-se no conjunto de capitéis corintizantes com um motivo central no cálato. O motivo central, neste 
caso, é uma haste e um elemento esférico sobreposto. As folhas angulares substituem as volutas e dominam o aspecto deste capitel que tem uma 
folha única inferior. A folha a que designámos média é a folha/voluta sobre a qual repousa o ábaco. As folhas são claramente de palma com os 
folíolos bem marcados e harmoniosamente colocados. Mais uma vez, a  acentuada  abertura do ângulo do ábaco e o estreito cálato, constituem 
aspectos originais deste capitel, para além de o ábaco ser marcadamente volumoso e pesado, o que é reforçado pelo facto de não haver orla do cála-
to.. O capitel segue a proporção vitruviana diagonal ábaco/altura do capitel. 
Possivelmente, ocuparia o mesmo local do capitel anterior ou um muito semelhante. Cronologicamente, poderá pertencer à Antiguidade Tardia, 

contexto romano ou suévico (séculos– IV-V). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

Médio Médio 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 
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Suévico (V/VI)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR003 Sim 

Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes 

Santa Maria do Castelo 

Alcácer do Sal 

Setúbal 

MNPN, 76. 

 

O capitel encontra-se danificado ao nível do 

leito de espera e numa das suas faces. 

O capitel parece ter tido uma intervenção ao nível do leito de espera (arredondado?) e nas volutas 

(cortadas). 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, 1992, nº 834; 

Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitania Ocidental, vol II, pp.433-436. 

Castelo de Alcácer  

  

Não Sim 

Província Lusitânia 

Salacia 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Paralelismo 2/2 

Diâmetro do leito de assentamento= 32.9 cm; altura 33 cm; 

Face 1: Esta face possui uma folha inferior com uma folha no centro ou eixo do capitel e duas folhas uma de cada lado nos ângulos do 

capitel. A zona central do cálato está ocupada por uma palmeta com três lóbulos (semi-palmeta)ou folíolos orientadas para cima e que 

estão presos no centro por uma tira ou presilha que prende as folhas. De cada lado desta folha central estão duas rosetas com quatro 
folhas e um botão central. Sobre esta folha nota-se a altura do ábaco. Os ângulos do capitel estão preenchidos pelo que parecem ser 

folhas ocupando o cálato em altura. As folhas angulares da folha superior estão danificadas sobretudo a do lado esquerdo, no entanto 

nota-se na pedra as estrias verticais que mostram tratar-se mesmo de folhas. A folha inferior central tem folíolos s que acompanham a 

folha da base até ao topo parecendo não folha de acanto mas folha de palma. Existe uma zona interlobular de cada lado da folha que 

tem o formato de um círculo alongado. Não se consegue visualizar a zona de saliência da folha inferior porque as pontas se encontram 

partidas. Não se encontra motivo axial que exisitria mas que desapareceu em conjunto com a destruição do ábaco. 

Face 2: Esta face tem uma composição bastante diferente da anterior e parece fazer par com a face 4. Nesta face do capitel, tal como na 

outra, parece existir restos de estuque ou de pintura. Esta face encontra-se danificada na zona das volutas que são vegetais e na parte 

superior direita do ábaco. A parte junto ao leito de assentamento da folha inferior central  está partida. Este motivo é distinto do da face 

1. Da folha inferior central saem três folíolos na direcção dos lados do capitel fazendo m enrolamento na ponta como um círculo. Este 

motivo vegetal fica com as hastes em paralelo e as pontas das folhas sobrepostas em círculo.  No centro desta composição surge, em 

eixo, como se fora  uma haste erguendo-se na vertical até ao ábaco com uma pérola no meio.As rosetas situam-se paralelamente na par-
te inferior do cálato por oposição às rosetas da face 1.Do lado destas hastes surgem as rosetas com três pétalas. A roseta do lado esquer-

do surge bastante mais danificada do que a do lado direito não se conseguindo quase verificar o seu número de pétalas. 

Face 3: Tem a parte superior do capitel bastante danificada mas pode ver-se que possui o mesmo motivo liriforme que está presente na 

face 1. A folha inferior central encontra-se muito danificada conseguindo-se apenas notar os seus sulcos inferiores. Notam-se as rosetas 

com quatro folhas de botão central e, muito detalhadamente, a pequena tira que aperta o elemento vegetal ou seja a folhas de palma 

com semi-plameta de três folíolos.  A presilha  apresenta um formato rectangular com uma área vazada no interior. Nesta face, a parte 

superior do ábaco está partida.  

Face 4: Muito danificada, apenas se pode verificar que possuía uma pétala num local que deveria ser como a face nº 2. Toda a zona 

central do cálato está destruída. Da folha inferior central pouco se nota. Nesta face está marcado o número de inventário do Museu: 

MNPN, 76.O ábaco é circular. 

Este capitel foi  estudado por Maria Angeles Gutiérrez Behemerid e por Lídia Fernandes, capitel nº 106, vol. II, pp. 433-436. A primei-
ra autora data-o do séc. II e a autora portuguesa igualmente, de meados ou finais do séc.II. Inicialmente, pensámos não integrar este 

capitel no presente estudo devido às datações  que o incluem num período cronológico fora do contexto da Antiguidade Tardia. No 

entanto, registámos que este capitel apresentava o paralelismo 2/2 ou seja dois motivos distintos intencionais com paralelo nas faces 

duas a duas. Lídia Fernandes também o notou mas não o considerou um pormenor significativo referindo apenas:‖ …apresenta a parti-

cularidade de possuir dois motivos decorativos distintos nas faces livres do cálato.‖, p. 433. Aliás, pode verificar-se que os exemplares 

de Alcácer do Sal, independentemente do período cronológico em que estão inseridos, apresentam várias particularidades e variações 

ornamentais minuciosas que revelam uma oficina (ou várias) atenta a pormenores ou, através deles, apostando na diferença. Pode-se 

concluir, das palavras de Lídia Fernandes que, até ao séc. IV, esta particularidade decorativa não tinha surgido com frequência senão 

teria sido registada. Pode dever-se a um acaso relacionado com a localização espacial das peças trabalhadas por Lídia Fernandes ou 

então, apenas se passou a verificar mais tarde, a partir do século IV. Este capitel nº 106, na numeração de Lídia Fernandes, apresenta 

uma grande semelhança com o capitel      da capela de Nossa Senhora da Guia em Beja, também um corintizante de folhas ornamenta-

das de paralelismo 2/2 e com uma altura muito próxima, 32 cm, o exemplar de Beja e 33 cm o de Alcácer do Sal. Se assim for, é possí-
vel que a cronologia da peça de Alcácer do Sal possa ser posterior ao séc. II. 

Gutiérrez Behemerid, apresenta um capitel muito semelhante a este de Alcácer do Sal, proveniente da Casa Hylas e, Itálica (op. Cit. nº 

385) e mostra duas fotografias do capitel podendo verificar-se o paralelismo 2/2. A autora refere a ornamentação de um face e de outra 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular  

30-39 cm 
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Romano (III)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Liriforme 

 

 

 

 

 

 

 

notando que são distintas. Data este capitel do século III; Refere que tem folahs de acanto sem as considerar de acanto espi-

nhoso.  

Javier Magaña (Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, refere-se a este mesmo capitel de Itálica, SIN001, 

vol. I, p. 144-145 e vol. II, pp. 228). Afirma que o capitel, pela proveniência de Casa de Hylas, cujos mosaicos estão data-

dos do século III, deve estar datado do século III. Não nota diferenças nas faces do capitel e pela análise da folha de acanto 
espinhoso que considera tipicamente bizantina e oriental. Refere que este é um modelo que se produziu entre finais do sécu-

lo V e a primeira metade do século VI. 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR004 Sim 

Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes 

Santa Maria do Castelo 

Alcácer do Sal 

Setúbal 

 

 

O leito de assentamento possui dois orifícios 

certamente para apoiar a mó que lhe serviu 

de tampo enquanto esteve a servir de mesa 

no pátio do café ―O Quintal‖ em Alcácer do 

Sal. Este capitel apresenta a parte saliente das volutas fragmentada. 

Este capitel foi reutilizado para suporte de uma mesa de café. 

Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 3 vols, Dissertação final de Mestrado em 

História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lis-

boa,  Lisboa, 1997. 

  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Salacia 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 247 



 

Diâmetro do leito de assentamento = 34,3 cm; altura máxima = 40 cm; Esta autora na sua análise detalhada a este capitel,

(n º90) classifica-o tipologicamente como um capitel de folhas lisas de coluna datado dos finais do séc. III ou inícios do 

séc. IV. 

Face 1 : Esta face tem duas folhas inferior e média, lisas, aderentes ao cálato e com uma pequena saliência. As folhas inferiores têm 

um espaço de separação entre elas. A face do capitel tem duas folhas inferiores lisas e separadas por um intervalo sobre o qual se 
ergue uma folha média ocupando o eixo do capitel na direcção do florão/motivo axial. Nos ângulos do capitel surgem outras duas 

folhas médias no intervalo das folhas inferiores. A folha média angular direita está partida na zona de saliência. Nos dois intervalos 

das folhas médias, eleva-se o caulículo, muito estilizado, em V. Do interior deste caulículo saem em direcções opostas as hélices, 

enrolando-se em espiral do exterior para o o interior do cálato, ficando as hélices afrontadas e as volutas para as extremidades do 

capitel. As volutas, no entanto, não se notam pois estão danificadas. A zona angular está danificada dos dois lados ma pode notar-se 

a sobreposição da folha média, caulículos que deveriam estar a apoiar a voluta e voluta propriamente dita. O motivo axial que tem 

uma saliência de formato circular em fachada. Nota-se a orla do cálato e o ábaco coloca-se sobre o cálato embora retraído em relação 

a este.  

Face 2 : Mesma composição. As pontas das volutas reviradas estão bastante danificadas. A parte lateral direita encontra-se mais níti-

da e consegue ter-se a ideia da formação das volutas angulares que se uniriam sob o ábaco.  

Face 3 : Nota-se muito bem a saliência da orla do cálato e do Florão/motivo axial. As volutas estão muito danificadas e as pontas 

reviradas estão esbatidas. As hélices que  apoiam-se nas pontas dos caulículos. O Florão apoia-se, por sua vez nas espirais das héli-
ces. O florão é saliente e tem um formato cilíndrico. 

Face 4: As volutas estão esbatidas e o motivo axial está em parte bastante danificado. Na base desta face nota-se a presença de estu-

que. 

Em termos tipológicos, este capitel é um exemplar de capitel de folhas de acanto lisas tipo coríntio. Possui folha inferior e média, 

caulículos,  hélices, volutas, ábaco e florão. As proporções das folhas seguem as coríntias. Os componentes ornamentais deste capitel 

têm um tratamento muito estilizado, quase ao nível de um perfil ou linha esquemática, nomeadamente nas folhas, quase rectangula-

res.  Um dos aspectos mais originais prende-se com o perfil do caulículo ( em V) que, nascendo entre as folha médias, se eleva como 

se fosse um cálice (não sendo o cálice do capitel coríntio normal). Do seu interior nascem as hélices e as volutas que se dirigem aos 

vértices. O caulículo angular sustém as volutas. 

Este capitel tem muitos termos de comparação que foram detectados por Lídia Fernandes e para os quais chamaremos também a 

atenção consoante o local de onde provêm:   
       1. Mérida :  Cruz Villalón apresenta um capitel  proveniente de Mérida e presente no Museu Arqueológico Nacional (colecção 

Monsalud) muito semelhante a este exemplar caracterizando-o, de um modo geral, como um tipo de capitel coríntio de folhas lisas e 

motivos muito simplificados: de ―concepção plana e geométrica‖. Salienta as hélices e volutas em esquema de ―ziguezague‖ e o 

―sentido abstracto que tomam aqui los elementos lejos de su origen natural.‖( op. cit. , p. 151, 251 e 152: capitel nº 416). As diferen-

ças deste capitel em relação ao de Alcácer do Sal são duas: a)  o esquema de distribuição das folhas é diferente: a folha média tem 

duas folha na face do capitel de Mérida enquanto que o capitel de Alcácer do Sal tem uma folha em face e duas nos ângulos; b)  O 

capitel de Mérida faz partir as suas folhas inferiores não da base do capitel mas um pouco acima, a cerca de 1/3 da sua altura. Esta 

última característica aproxima o capitel de Mérida do capitel nº 6 de Santo Amaro de Beja. Maria Cruz Villalón considera que este 

capitel de Mérida (muito semelhante ao de Alcácer do Sal) testemunha uma evolução do tipo romano de folhas lisas do qual se 

encontram outros exemplares em Mérida (referidos por Barrera Antón, Los Capiteles Romanos de Mérida, Badajoz, 1984, fragmento 

do capitel nº 86). 

  “ Esta tendência, vigente desde el siglo I, cobra importância en el siglo IV y aún antes, de tal manera que conocemos su expansión y 
desarrollo por el Norte de Africa en el siglo III hasta Egipto e el Maditerráneo oriental, aunque en el área más puramente bizantina, 

Constantinopla y Grecia , este tipo, opuesto a la riqueza decorativa del capitel oriental, no tuvo arraigo.‖(p. 251) Esta autora aponta a 

datação tardia deste capitel sem precisar a cronologia  referindo que a estrutura se modifica com ―dimensões e volumes arbitrá-

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

40-49 cm 
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Capitel Nº: EBR004 



 

Romano (III/IV)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

Folhas lisas, hélices e volutas em V 
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rios‖(p. 251). Relativamente a esta opinião de Maria Cruz Villalón, não nos parece que o capitel de Alcácer do Sal tenha 

dimensões e volumes arbitrários: embora não se consiga determinar com precisão (devido à deterioração do leito de 

espera) a proporcionalidade altura do capitel/diagonal do ábaco, a altura das folhas, nas faces, segue a determinação de 

proporções dos capitéis coríntios normais.  

Para além do paralelismo com esta peça, Lídia Fernandes refere as semelhanças com uma outra peça de Santa Eulália de 
Mérida, referida por Maria Cruz Villalón (capitel nº 339). 

2. Badajoz: Lídia Fernandes encontra paralelo com uma peça de Badajoz apresentada por Maria Angeles Gutiérrez 

Behemerid,( Capiteles romanos de la Península Iberica, capitel nº 684), caracterizado pela autora como de folhas lisas 

coríntio e uma datação proposta de meados, finais do séc. III. 

 

  3. Beja: Lídia Fernandes encontra paralelos no capitel nº 6 de Santo Amaro de Beja considerando que essa peça e as de 

Alcácer do Sal constituem uma evolução diferenciada de um tipo comum (op. cit. P. 39, ver análise ao capitel nº 6). A 

autora nota semelhanças no material utilizado tanto por uma peça como pela outra. Referindo-se a cronologias considera 

que datação do séc. IX apontada por Cláudio Torres é excessiva para esta peça considerando que o capitel de Alcácer do 

Sal está mais próximo dos exemplares romanos de folhas lisas, tipo coríntio, tal como o capitel de Maria Angeles 

Gutiérrez Behemerid ilustra. 

 
  4. Córdova: Lídia Fernandes encontra exemplares semelhantes a este capitel em capitéis romanos de Córdova em que o 

enrolamento da espiral é maior do que nos exemplares de Alcácer do Sal mas em que o talhe rectangular das folhas se 

mantém ( Lídia Fernandes, op. cit., p. 338). 

Concluindo, este capitel de Alcácer do Sal integra um linha de capitéis muito difundido de folha lisas coríntios que 

comunga de um fundo regional mediterrânico,  englobando o sul peninsular e o Norte de África com paralelos no capitel    

de Beja, PCS006, PCS027  de Mértola e, provavelmente também os capitéis da Igreja Matriz de Mértola, PCS033 e 

PCS034. Neste tipo de capitel salienta-se o tratamento das hélices e volutas abertas em V com maior ou menor dimen-

são das espirais. É provável que a dimensão das espirais aumente a partir do contexto romano da Antiguidade Tardia.   

Partindo da cronologia proposta por Lídia Fernandes, concordamos que este capitel está próximos dos seus semelhantes 

romanos e que será pertinente inseri-lo nos finais do séc. III— séc. IV . 

Javier Magaña (Capiteles Tardorromanos e altomedievales de Hispania, 2006) apresenta um conjunto de capitéis de 
Santa Eulália de Mérida que se aplicam tipologicamente a estes capitéis: vol. 2, p. 325: MER007-MER012; e presentes 

no Parador Nacional de Turismo: p. 328: MER014-MER015; Vol. 1: o autor data o capitel MER008 do séc. IV; o 

MER009 da segunda metade do século VI e os restantes três (próximos do exemplar de alcácer do Sal) da segunda 

metade do século V (texto, vol 1, pp. 183-185). Quanto ao capitéis do Parador de Turismo: o MER014 é o mesmo capi-

tel apresentado por Guitérrez Behemerid (Capiteles Romanos de la Penisula Iberica, nº 687, p. 157 e MER015 que cor-

responde ao 688 da mesma autora. Gutiérrez Behemerid data os três capitéis que apresenta do séc. III e classifica-os 

como folhas lisas coríntio. Javier Magaña considera estes capitéis muito característicos da cidade de Mérida com 

influência norte africana e data-os do século V (vol. 1, pp. 186-187). 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR005 Sim 

Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes 

Santa Maria do Castelo 

Alcácer do Sal 

Setúbal 

 

 

O capitel acusa desgaste nas zonas salientes 

como as pontas das folhas. 

Este capitel sofreu uma reutilização que o escavou por completo no leito de espera. Na face 3 

verifica-se que foi escavado com outro fim. 

Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 3 vols, Dissertação final de Mestrado em 

História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sócias e Humanas da Universidade Nova de Lis-

boa,  Lisboa, 1997. 

  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Salacia 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III/IV)  

Diâmetro 33, 4 cm; Diagonal do ábaco = 71 cm; Lídia Fernandes, na sua análise detalhada a este capitel, classifica-o tipo-

logicamente como um capitel coríntio de coluna datado dos finais do séc. .III e a primeira metade do séc. IV. 

O ábaco: distingue-se a pequena altura do ábaco recuado sobre o cálato. Pelo seu formato conclui-se que segue o modelo coríntio nor-

mal. A sua diagonal mede 71 cm. A proporção vitruviana não é exacta mas aproxima-se. 

Orla do cálato; não parece ser bem uma moldura mas a definição do limite superior do cálato estando sobre este limite o ábaco recuado. 
Face 1: Este capitel é muito idêntico em composição ao anterior. Possui duas folhas, inferior e média lisas. As folhas apresentam um 

perfil geométrico rectangular, estão praticamente aderentes ao caláto e apenas se reviram ou se dobram ligeiramente na sua ponta ( a 

parte revirada é inferior a 1/3 da altura total da folha). A parte saliente das folhas inferior e média está danificada. A folha inferior tem 

duas folhas na face do capitel que estão separadas. No seu intervalo ergue-se no eixo do capitel a folha axial média. Dos intervalos da 

folha média surgem os caulículos estilizados em V do qual nascem as hélices apoiando o florão/motivo axial e as volutas angulares ter-

minando em espiral. Os caulículos marcam-se sob as hélices e volutas e nos ângulos unem-se à ponta do ábaco numa forma estrutural 

côncava onde se aplicam as volutas. A orla do cálato delimita-o e, sobre ele, localiza-se o ábaco, a pouca altura. Os ângulos do ábaco 

formam portanto um ângulo bastante aberto e projectado para o exterior. Não se consegue visualizar o que poderia ornamentar o motivo 

axial que surge projectado  frontalmente e com um formato cilíndrico. 

Face 2: Mantém-se o mesmo esquema compositivo. De um modo geral pode verificar-se que a pedra está desgastada. A zona inferior 

angular direita do capitel apresenta bastantes vestígios de estuque.   

Face 3 : A parte do florão/motivo axial foi partida e escavada uma pequena cavidade quadrangular. Junto ao leito de assentamento do 
capitel foi aberta uma entrada formando dois pés na zona de intervalo entre as duas folhas inferiores. Mantém-se o mesmo esquema 

compositivo embora os motivos surjam bastante esbatidos e esta face acuse a presença de estuque. As pontas salientes das folhas estão 

partidas.  

Face 4: Mantém o mesmo esquema compositivo e nota-se a presença de estuque. 

Este capitel e EBR004 apresentam um semelhança de dimensões em que se salienta a proximidade do diâmetro do leito de assentamen-

to. Esse aspecto significa que estariam em colunas de dimensões idênticas no mesmo espaço. Em termos formais e ornamentais são mui-

to semelhantes. Tipologicamente este capitel de Alcácer do Sal integra um linha de capitéis muito difundido de folha lisas coríntios que 

comunga de um fundo regional mediterrânico, englobando o sul peninsular e o Norte de África, tal como foi analisado no capitel ante-

rior. Partindo da cronologia proposta pela Lídia Fernandes concordamos que este capitel está próximos dos seus semelhantes romanos e 

que será pertinente inseri-lo nos finais do séc. III— séc. IV . 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

Folhas lisas, hélices e volutas em V 
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Capitel Nº: EBR005 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR006 Sim 

Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes 

Santa Maria do Castelo 

Alcácer do Sal 

Setúbal 

 

 

O leito de espera do capitel está fragmenta-

do nos vértices danificando a tradicional 

zona das volutas. A parte inferior angular 

da face 1 para a 2 está danificada. 

Reutilização/intervenção: Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, 1962; Car-

los Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, Alfa, Lisboa, 1993 (2ªedição); 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura arquitectónica e funerária dos século IV ao VIII, a sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 1987. 

Castelo, parte alta da cidade Santa Maria do Castelo 

Alcácer do Sal Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Salacia 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel e Trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Diagonal do ábaco= 50 cm; Diâmetro= 27,7 cm; Pode dever-se ao facto de ter as volutas partidas. 

D. Fernando de Almeida apresenta as fotografias do capitel de Alcácer do Sal, figura 151 e, no texto descreve o capitel 

considerando no final:‖O espaço entre o ábaco e as folhas da fila mais alta é ocupado por sulcos verticais à maneira de alguns capitéis 

bizantinos.‖, p. 207/208; 

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, não considera correcta a classificação deste capitel  (e do seguinte nº EBR007) do período visigóti-
co: ― Supomos que estamos na presença de capitéis muito mais evoluídos, possivelmente já dos fins do século IX ou inícios do século X. 

As pontas das folhas reviradas e trabalhadas, os trépanos redondos a separar os folíolos, os seus caulículos e, sobretudo, os cálices trans-

formados a substituir as volutas, as nervuras centrais de algumas folhas com ornamentação livre, neste caso em espinha, a forma do ába-

co e o seu dado, em vieira, são aspectos que, em uníssono, no apontam para os fins da época emiral.‖, p. 81;   

Maria Amélia Fresco de Almeida debruça-se sobre o tipo de talhe com trépano que se encontra no sul da Península, nas zonas  de imple-

mentação bizantina. E acrescenta que este tipo de talhe se encontra em igreja do mundo moçárabe como San Miguel de Escalada e San 

Cebrián de Mazote. A autora questiona-se:‖…estaremos perante uma peça de influência bizantina ou uma peça mais avançada no tem-

po?‖, p. 130. 

 

       Ábaco: mesmo sem a fotografia, o ábaco apresenta características de seguir o ábaco coríntio romano devido ao seu encurvamento 

para dentro na parte do florão. Diagonal do ábaco = 50 cm; mesmo com os vértices do ábaco partidos, não segue as proporções vitruvia-

nas. 
Face 1: Este capitel tem uma folha inferior com três folhas: uma folha está em posição central e as outras duas angulares. As folhas infe-

riores têm a nervura interior lisa. Sobre a folha inferior central eleva-se uma outra folha, a folha média e outras duas dispostas lateral-

mente. A folha central média tem a nervura central em ângulos sobrepostos. As médias laterais têm a nervura central em riscas oblíquos 

e apresentam folhas de acanto com as nervuras bem marcadas.  

As folhas aderem ao cálato e reviram na ponta a cerca de um terço da sua altura. A folha inferior da face um tem três lóbulos em cada 

lado em paralelo e um por cima que se desprende do cálato. Entre os lóbulos direitos, espaço interlobular, da folha está presente o traba-

lho a trépano marcando um círculo. Nas folhas do lado esquerdo não houve trabalho a trépano. Terá ficado incompleto? As folhas infe-

riores laterais são como a folha do centro. A folha média central tem dois lóbulos de cada lado. A nervura central dessa folha tem ângu-

los sobrepostos.  

Nos intervalos das folhas inferiores, sobe a hélice, envolvendo a folha central média com o corpo em anéis ou com ornamentação funi-

forme, inclinando-se para o eixo do capitel  onde as espirais se afrontam. Um volutas dirige-se para o vértice .do capitel. Não se perce-
bem as volutas. Sob a voluta, a folha angular que se deve projectar, para a frente, como acontece no capitel EBR007.   

Nota-se a orla do cálato e o espaço do cálato decorado. O motivo axial ultrapassa a orla do cálato e aproxima-se das rosetas. Pode visua-

lizar-se com clareza o espaço do ábaco sobre a orla do cálato. A decoração do capitel é profusa, não deixando espaços vagos. A decora-

ção é em baixo relevo com trabalho a trépano. O motivo axial é uma vieira (concha) grande, invadindo o espaço do cálato mas que não 

se encontra intacta: está danificada na parte superior. O espaço do cálato apresenta-se decorado com incisões verticais que são coroadas 

por círculos a trépano por baixo do lábio do cálato. Nota-se também a presença do ábaco liso sobre a orla do cálato. 

Face 2: O esquema compositivo é idêntico notando-se sobretudo a zona das pontas do ábaco bastante danificadas. A folha central já 

apresenta o trabalho a trépano nos intervalos dos lóbulos dos dois lados da nervura central. 

Face 3: Mantém-se o mesmo esquema compositivo. A folha central inferior não tem o trépano no tratamento do espaço interlobular. 

Face 4: Idêntico na composição. A folha central inferior tem tratamento a trépano nos espaços interlobulares dos lóbulos esquerdos mas 

não do lado direito ou seja um esquema precisamente contrário do da face um.  

Este capitel apresenta elementos fundamentais como : duas folhas,  inferior e média, hélices afrontadas,  folha revirada angular e sobre 
ela, a voluta, ábaco, florão. Permitem-nos integrar este capitel no tipo folhas nervuradas, coríntio.  

Este capitel apresenta particularidades, pequenos pormenores muito interessantes a analisar: 

 

 A) Elementos ornamentais:  

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 
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Capitel Nº: EBR006 



 

Visigótico (VII/VIII)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 254  

 

          As folhas: Apesar das folhas média e inferior respeitarem as proporções de Vitrúvio em altura, distinguem-se totalmente 

na forma como estão distribuídas. As folhas inferior e média sobrepõem-se e não se intercalam. Sobre cada folha inferior, nasce 

uma folha média. Comparando este capitel com o     14 de Santo Amaro de Beja, de folhas lisas e com duas folhas, a distribui-

ção das folhas é completamente distinta, este capitel introduz um modelo de sobreposição de folhas e não intercaladas, que é 
invulgar. 

 

           O florão—é uma vieira; está invertida. Por que motivo? Será uma folha de palma? 

 

 B) Detalhes ornamentais: 

 

          Este capitel não possui claramente, como o EBR007, um paralelismo facial (nesse caso decorativo) mas introduz altera-

ções na ornamentação da nervura central da folhas: 

                               Folhas inferiores: nervura lisa; 

                               Folhas médias: central: fila de ângulos sobrepostos; 

                                                         Lateral: banda de riscas oblíquas. 

A decoração em ângulos sobrepostos é caracterizada por Maria Cruz Villalón como a decoração ―sogueada‖ que aparece num 
capitel do pórtico neogótico da Alcazaba de Mérida e que a autora considera como característico da decoração visigótica 

( Maria Cruz Villalón, Mérida Visigoda, capitel nº 323, p. 248). Neste capitel, este motivo surge em sentido ascendente como 

vértice do ângulo para baixo (V) enquanto que, no exemplo de Cruz Villalón, surge em sentido descendente (com um V de 

vértice para cima). É também desta forma, com o vértice para cima que surge nos exemplos apresentados por Balmelle e Blan-

chard (Le décor geometrique de la mosaique romaine, Paris, Picard, CNRS, 1985, p. 35 e 35). 

         

  A decoração no espaço do cálato  com estrias verticais que, no encontro com a orla do cálato, se transformam em triângulos 

ou círculos a trépano. Esta terminação de ornamentação é frequente em outras peças atribuíveis ao período visigodo: no capitel 

nº 26 de Mértola, faces 2 e 4; num fragmento de pilastra do Núcleo do Castelo de Mértola, datado do séc. VII, número de cata-

logo II.01;  num pé de altar da Colecção Visigoda do Museu de Mérida, número 91 do Guia Breve de la Colección Visigoda, 

Mérida, 1995, p. 16; no pé de altar da Herdade da Abóboda, perto de Serpa. E no capitel do grupo episcopal pacense que tem a 
cruz (MNA). 

Alguma liberdade ornamental como é exemplo evidente nas variações do talhe dos espaços interlobulares da folha central infe-

rior que varia do simples bisel ao trépano e distingue-se consoante as faces. 

 

Numa aproximação cronológica de um capitel corintio utilizando o trépano, comum em capitéis romanos e detalhes ornamen-

tais usuais em contexto visigótico. Este capitel evidencia uma vontade de preencher todo o espaço. A vieira (?)aproxima este 

capitel, tal com a ornamentação, do capitel nº 5 de Santo Amaro de Beja. Pelas suas características gerais parece legítima a sua 

integração no contexto visigótico da Antiguidade Tardia (séc. VII– VIII). 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR007 Sim 

Museu Municipal de Alcácer do Sal, Pedro Nunes. 

Santa Maria do Castelo 

Alcácer do Sal 

Setúbal 

 

 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, 1962; Car-

los Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, Alfa, Lisboa, 1993 (2ªedição); 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura arquitectónica e funerária dos século IV ao VIII, a sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 1987. 

Castelo, parte alta da cidade Santa Maria do Castelo 

Alcácer do Sal Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Salacia 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel e Trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 255 

O capitel apresenta em algumas faces uma tonalidade castanha. 



 

Paralelismo 2/2; Diâmetro = 27,8 cm;  

D. Fernando de Almeida apresenta as fotografias do capitel de Alcácer do Sal, figura 153  e, no texto considera o capitel: 

― É praticamente idêntico a outro de Alcácer (…) mas melhor conservado (…) devem ter pertencido ao mesmo monumento‖, p. 208; 

 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, não considera correcta a classificação deste capitel  (e do anterior,  nº 38) do período visigótico: ― 

Supomos que estamos na presença de capitéis muito mais evoluídos, possivelmente já dos fins do século IX ou inícios do século X. As 
pontas das folhas reviradas e trabalhadas, os trépanos redondos a separar os folíolos, os seus caulículos e, sobretudo, os cálices transfor-

mados a substituir as volutas, as nervuras centrais de algumas folhas com ornamentação livre, neste caso em espinha, a forma do ábaco e 

o seu dado, em vieira, são aspectos que, em uníssono, no apontam para os fins da época emiral.‖, p. 81;   

Maria Amélia Fresco de Almeida debruça-se sobre o tipo de talhe com trépano que se encontra no sul da Península, nas zonas  de imple-

mentação bizantina. E acrescenta que este tipo de talhe se encontra em igreja do mundo moçárabe como San Miguel de Escalada e San 

Cebrián de Mazote. A autora questiona-se:‖…estaremos perante uma peça de influência bizantina ou uma peça mais avançada no tem-

po?‖, p. 131. 

Face 1  

A primeira face possui uma folha inferior com três folhas, uma no centro da face do capitel e duas dispostas lateralmente nos ângulos ou 

arestas do capitel. As folhas inferiores não estão juntas no seu intervalo, erguem-se as hélices e as volutas que se subdividem para o cen-

tro do cálato e para o vértice do capitel. A folha central inferior está bastante saliente na sua parte superior que se desprende ou liberta 

do cálato. A parte saliente das folhas laterais está danificada. Esta folha tem três lóbulos dispostos paralelamente dos lados da nervura 
principal, que se apresenta lisa. O intervalo entre os lóbulos é um círculo feito a trépano. Sobre esta folha central inferior surge uma 

segunda sobreposta a esta que tem igualmente três lóbulos paralelos dos lados da nervura central. Esta nervura central está decorada 

com uma banda de riscas oblíquas. No eixo do cálato, uma haste de hélice  termina em espiral. A folha revirada ocupa ambas as arestas 

do capitel, suporta parte do cálato e ábaco, ficando suspensa no ar sem espiral. Sob esta, a folha angular direita é constituída por uma 

folha com quatro lóbulos paralelos a uma nervura central decorada como a folha superior da face central, ou seja com riscas oblíquas. A 

imagem da direita ilustra o ângulo do capitel e o modo como a folha revirada se sobrepõe à folha média angular. A folha revirada está 

representada com o perfil de uma folha que tem na zona interlobular sete círculos a trépano. A parte do cálato  que não está ocupado 

pelas folhas está também decorado com incisões verticais que se prolongam até ao vértice do capitel. A folha revirada suporta parte do 

cálato e o ábaco. Os sulcos verticais do cálato estendem-se até ao ábaco e em contacto com ele marcam uma leve reentrância triangular 

que será mais visível nas restantes faces do capitel. O motivo axial é uma vieira ou concha que localizando-se no ábaco o ultrapassa em 

altura. Esta concha aparece ligeiramente dobrada na parte superior e conta com oito raios (?). O ábaco é liso e alonga-se até aos vértices 
das volutas.  

Face 2 

Esta face tem uma cor castanha à volta do motivo axial tal com na parte inferior das folhas inferiores. 

A folha central média está decorada com uma fila de ângulos sobrepostos com o vértice para baixo tal como no exemplo nº 38. e como a 

face 4 deste capitel. As folhas laterais médias têm decoração com a nervura central em riscas oblíquas. A parte da folha central e lateral 

do inferior que se salienta do cálato está danificada. A decoração do cálato é semelhante à da face anterior embora não seja tão nítida a 

decoração nos ângulos salientes do ábaco. Na ligação do ábaco com a decoração do cálato encontramos pequenos círculos feitos a trépa-

no.  

Face 3 

Esta face está também marcada com uma tonalidade castanha nas folhas inferiores e no motivo axial embora neste último caso não tanto 

como no caso da face 2. 

A composição mantém-se nos seus aspectos gerais. As diferenças encontram-se na decoração da nervura principal da folha central 
média que tem riscas oblíquas tal como a face um. A folha angular esquerda média tem a nervura principal com sulcos oblíquos tam-

bém. A folha angular direita média tem a nervura central lisa. A decoração do cálato ao unir-se ao ábaco não deixa tão visíveis os círcu-

los feitos a trépano. 

 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

30-39 cm 
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Capitel Nº: EBR007 



 

Visigótico (VII/VIII)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Face 4  

Idêntica composição. Verifica-se de forma marcada os círculos a trépano na ligação da decoração do cálato com o ábaco. A folha 

central média apresenta uma decoração em V como no caso da face 2. A folha angular esquerda média tem a nervura central lisa. 

A folha angular direita da média tem a nervura central com sulcos oblíquos.  

Este capitel apresenta elementos fundamentais: folha inferior e média, caulículo, hélices, voluta, folha revirada, ábaco, florão/
motivo axial. Este capitel não segue a proporção vitruviana da diagonal do ábaco/altura do capitel embora se aproxime. 

 

Tal como foi referido para o capitel EBR006, também este capitel apresenta liberdades ornamentais: 

 

        Folha central média em paralelismo 2/2 ou seja nas faces 1 e 3 cuja nervura central apresenta riscas oblíquas; nas faces 2 e 4 

apresenta um ornamentação em ângulos sobrepostos;  

 

        Diferenças nos elementos ornamentais das folhas médias angulares  

 

        

Por tudo  o que já foi dito para o outro capitel, pode reafirmar-se que, pelas suas características gerais este capitel se integra no 

grupo de folhas nevuradas, coríntio,  e parece legítima a sua integração no contexto visigótico da Antiguidade Tardia (séc. VII-
VIII). 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR008 Não 

Basílica paleocristã de Tróia 

Carvalhal 

Grândola 

Setúbal 

 

 

Fragmentado e inserido num degrau 

Foi reutilizado como degrau numa pequena escada. 

Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, 1996, pp. 235-236; 

  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Salacia 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Capitel que se encontra a servir de degrau numa pequena escada com dois lances. 

O capitel encontra-se num contexto particular pela proximidade à Basílica Paleocristã de Tróia e junto a um local de 

sepulturas.  

O capitel deixa apenas visível a parte superior do leito de espera, o ábaco coríntio e uma parte superior da face. 

Do que se pode ver, constata-se a presença de um capitel compósito que, pela ornamentação de folhas junto ap ábaco, nos faz supor 
estarmosperante um capitel de folhas nervuradas compósito. O ábaco coríntio composto de duas molduras lisas, de perfil rectangular, 

faixas, assenta sobre uma ornamentação de folhas de perfil lanceolado. Nota-se o negativo da presença do motivo axial que está partido. 

De cada lado do motivo axial estão presentes quatro dessas folhas em perfil. 

Sob o ábaco, inicia-se então o cimácio jónico com três semi-óvalos, um no centro e dois laterais. Entre eles, a marcação dos dardos, uni-

dos ao óvalos por duas pequenas molduras transversais. Não se consegue divisar a presença de semi-palmetas nos cantos junto aos vérti-

ces do ábaco porque essa parte se encontra bastante danificada. Sob o cimácio jónico, aparece o que será o vestígio do astrágalo, obser-

vando-se dois pequenos discos e duas pérolas nos extremos. 

Capitel revelador de cuidado na execução. Apenas se pode conjecturar sobre a sua origem, um espaço ocupado por uma aula palatinal 

(Justino Maciel, Antiguidade Tardia e Paleocristianismo em Portugal, pp. 225-232), anterior à sua adaptação a basílica cristã. 

Cronologicamente pode ser atribuído ao século II tendo em conta Pensabene, Scavi di Ostia, 1972, nº 390, segundo quartel do séc. II). O 

contexto conatrutivo hipótético leva ao seu ajuste ao século III. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 
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Capitel Nº: EBR008 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR009 Sim 

Museu Arqueológico e Etnográfico do Distrito de Setúbal 

(MAEDS) 

Santa Maria da Graça 

Setúbal 

Setúbal 

 

3 

Bom; encontra-se fragmentado ao nível de uma voluta e de dois dos florões 

Não aparenta 

Inédito 

Largo da Misericórdia Santa Maria da Graça 

Setúbal Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Salacia 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Suévico (VI)  

Altura máxima do capitel= 22 cm; Largura = 34,5 vezes 34,5 cm; Diagonal do ábaco= 46,5 cm; Diâmetro do leito de assenta-

mento= 20,3 cm;  

Este capitel apresenta as proporções vitruvianas em termos de estrutura: altura das faces/diagonal do ábaco e diâmetro do leito de assentamen-

to/altura do capitel. 

O capitel apresenta as quatro faces iguais. Possui folha inferior com quatro folhas dispostas em ângulo. Os lóbulos apresentam-se voltados para 

o eixo do capitel onde se encontram. Ao todo, o capitel possui quatro folhas inferiores. Sobre as folhas angulares inferiores, um registo em V 

de linguetas acompanha o seu contorno até à espiral que suporta o ábaco. No centro do cálato, no local em V, uma roseta quadripétala. Sobre 

ela, o motivo axial, uma folha bilobada num suporte circular. 

Face 1: A Face 1 apresenta duas folhas nervuradas inferiores que, partindo da base do capitel, o acompanham até quase metade da sua altura. 

Nesse ponto, na aresta do cálato, a folha dobra-se para o exterior de foma vincadamente pendente, mostrando o seu formato bilobado.Os lóbu-

los das folhas dispõem-se axialmente na face do capitel. Notam-se as pontas arredondados dos lóbulos das folhas . As nervuras das mesmas 

alinham-se verticalmente em relação ao eixo do capitel. Na aresta, as folhas demarcam a zona interlobular com um triângulo isósceles. O mes-

mo acontece nos dois lados das folhas. No eixo do capitel, no cálato surge uma roseta no V formado pela abertura das duas folhas. Sob o V das 

folhas inferiores, uma série de linguetas de bordos ligeiramente arredondados e com sulco central acompanham o V das folhas inferiores, 

subindo pelo cálato até aos vértices do capitel. Nos vértices surge uma espiral em face e um motivo vegetal marca o extremo dessa folha volu-

ta. A espiral em face ilustra um enrolamento vegetal que se assemelha às semipalmetas que se sobrepõem às espirais jónicas. O ábaco do capi-

tel apoia-se sobre a folha-voluta. O motivo axial é uma flor também com sulco mediano marcando dois lóbulos. No centro do cálato ums roseta 

quadripétala com botão central. 

Face 2 -Rodando para a esquerda. Mesmo esquema compositivo A junção dos dois lóbulos das folhas inferiores no eixo do capitel forma um 

pequeno triângulo. O motivo axial encontra-se partido sem deixar vestígios. O ábaco sobre a ponta direita da voluta está fragmentado. 

Face 3 - Mesmo esquema compositivo. Ligeiramente fragmentado na parte inferior do capitel e ausência da voluta e ábaco direitos.  Nota-se 

bem o florão circular com uma folha no centro bilobada. 

Face 4- Encontra-se fragmentada no lado esquerdo  com folha voluta e ábaco sobreposto. Diluição do florão do ábaco. 

Este capitel tipologicamente é muito semelhante a um capitel do grupo episcopal pacense (PCS011) no qual se notam as quatro folhas nervura-

das angulares preenchendo os ângulos do cálato. O centro deste tem um formato em V onde, neste caso, surge uma cruz pátea. 

No capitel, as partes salientes das volutas angulares possuem um filamento vegetal que segue a curva da espiral de uma forma bastante próxima 

à que se pode notar nos ângulos das volutas do capitel de Santo Amaro de Beja, PCS003; por outro lado, verifica-se que o motivo axial em 

suporte circular com folha bilobada inserta, é semelhante a capitel do grupo episcopal olisiponense. 

Concluindo, este capitel inclui-se num tipo referido por Kautzsch (Kapittelstudien) para capitéis de Salona e da Grécia e ainda em Jerusalém. É 

um capitel designado por capitel de quatro folhas. Em trabalho anterior designámos este capitel como de cálato folheado, referindo-nos à carac-

terística das folhas nervuradas preenchendo o cálato do capitel. Este capitel revela um conhecimento seguro das proporções vitruvianas e refle-

te a tipologia de capitéis que na parte oriental do Império romano se desenvolveram a partir da segunda metade do século V. 

Forma e Dimensão 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Não Não 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

 Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

Médio Médio 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Quatro folhas nervuradas, influência bizantina 
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Capitel Nº: EBR009 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR010 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia- Reserva 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

E 6641 

 

O capitel apresenta-se muito diluído nos seus traços e com pontos brancos nas suas zonas mais 

salientes resultante da fricção com o chão ou outros objectos. Este capitel apresenta um orifício 

no leito de assentamento com 5 cm de profundidade (torno). 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Lisboa, 

1962; Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e Funerária dos séculos IV ao VIII, a 

sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 1987; Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 3 vols, UNL, Lisboa, 1997; Limão, 

Filomena, Espaço, Forma e Iconografia: os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, nº 46. 

D. Fernando de Almeida referiu desconhecer a sua origem; os ficheiro de MNA con-

sultados indicam: capitel vindo do Alentejo; oferta de António Eusébio Benito Maças 

e Dr. Barahona. Um destes, capitéis EB ou EBR013, viria de S. Salvador de Arame-

nha (?). 

 

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Ammaia 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Altura máxima das faces do capitel = 20,5 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 28,5 cm;  

Capitel nº 133 de D. Fernando de Almeida que diz desconhecer a sua procedência e acrescenta:‖ Ornatos bastante gas-

tos, mas vêem-se, partidas, as mesmas folhas largas dos anteriores e as volutas‖. (p. 205); Maria Amélia Fresco de Almeida não anali-

sa este capitel porque, por lapso, o incluiu juntamente com a fotografia do capitel E 6465 e tomou os dois pelo mesmo (ver as duas 

fotografias do capitel nº 10); Lídia Fernandes, capitel nº 95, classificação como capitel de folhas lisas de coluna e datação do séc. IV. 
A referência ao sítio arqueológico do Monte da Capela, uma uilla romana, aparece nos ficheiros do MNA com a indicação da oferta de 

uma peça em mármore correpondente a Eros (finais do século I) e que provém da doacção de Antonio Eusébio Benito Maçãs e Dr. 

Barahona, em 1920. A uilla do Monte da Capela fica próxima de Arronches e à sua entrada encontram-se colunas várias e bases de 

colunas (Isabel Pinto, Arqueologia no Concelho de Arronches:O Projecto de Estudo do Povoamento rural romano,, in A Cidade- 

Revista Cultural de Portalegre, nº 13/14, 1999-2000, pp. 95-104). No nosso parecer, este capitel pode provir da Herdade do Monte da 

Capela em Arronches. 

       Ábaco: pode distinguir-se um ábaco muito baixo olhando para as sua faces. Em planta, no leito de espera, notam-se as semelhan-

ças com o ábaco coríntio normal. A diagonal do ábaco mede 50/51 cm mostrando que ultrapassa até um pouco a proporção vitruviana 

da qual este exemplar se aproxima. 

Face 1: O ábaco quase não se consegue distinguir em termos de altura e saliência do cálato. Percebemo-nos da sua presença na medida 

em que se identifica muito bem o florão/motivo axial no meio do ábaco. E sente-se a presença do ábaco numa linha ténue que marca a 

fronteira entre ábaco e cálato. O cálato possui uma folha única com três folhas em cada face ocupando metade da altura total do capi-
tel. As folhas estarão provavelmente contíguas conseguindo –se no esbatido da pedra descortinar a linha das suas fronteiras. Estas 

folhas apresentam uma saliência do cálato que não é muito pronunciada, fazendo como que uma ponta, estando a parte restante ade-

rente ao corpo do capitel. Do topo da folha central inferior sobem diagonalmente, dirigindo-se para as arestas do capitel, as duas volu-

tas. A saliência da voluta esquerda é mais notória estando a da direita mais esbatida, aliás quase toda esta parte direita está menos níti-

da. Do topo da folha central ergue-se uma saliência de secção rectangular que vai ter ao motivo axial e que é muito provável que cons-

titua as duas hélices com uma espiral na ponta. Esta espiral tem uma leve presença e advinha-se na pedra de forma ligeira. As volutas 

têm a sua espiral à face do capitel. A aresta angular parece ter também ( como a folha central ao motivo axial) um relevo que permite 

ligá-la do topo da folha angular ao vértice do ábaco. As folhas inferiores são lisas à primeira vista e assim parecem continuar a ser, no 

entanto um olhar atento para a folha da aresta direita mostra que existe algum relevo na sua forma mas que é difícil de clarificar total-

mente. 

Face 2: A face nº 2 encontra-se com algumas manchas negras na zona das folhas nomeadamente na folha central e folha angular 
esquerda tal como no florão/ motivo axial. Nota-se muito distintamente as espirais das volutas e até as espirais das hélices. A pedra 

possui igualmente um risco branco sobre a voluta esquerda e sobre a saliência da folha central inferior. 

Face 3: Esta face apresenta manchas brancas que saem em pó na mão, o mesmo se verificando no leito de assentamento da peça. Man-

têm-se aqui os mesmos elementos  não se notando tão bem as espirais das hélices e volutas sobretudo do lado direito. 

Face 4 :Os mesmos elementos estão presentes. Notam-se bem as volutas e as respectivas espirais. No entanto, as hélices parecem não 

se notar praticamente parecendo um bloco único e vertical o que liga o topo da folha central inferior ao florão/motivo axial.  

Este capitel parece ter a características de um capitel de folhas lisas troncónico quase paralelipipédico que não esqueceu completamen-

te as proporções vitruvianas como se analisou no caso do ábaco. Uma folha inferior, volutas, florão/motivo axial semicircular ultrapas-

sando o estreito ábaco. Mais difícil de compreender é o relevo que, tanto sobre a folha central como sobre a folha angular, parecem 

fazer uma ligação com elementos superiores do capitel. Muito provavelmente a explicação é que o capitel não foi terminado na parte 

da definição do motivo central bem como nos seus ângulos e ainda a parte das folhas que apenas têm o relevo. Pensabene apresenta 

um exemplar esboçado que ostenta uma ―protuberância‖ no centro da face muito semelhante à deste capitel onde, explica o autor, se 
iria talhar o florão (Pensabene, Scavi di Òstia, vol.VII, I Capitelli, capitel nº 544, p. 136).  

Lídia Fernandes aponta alguns aspectos importantes: 

 1.  O motivo axial apresenta um forma de lóbulo arredondado nos séculos II e III ,caso deste capitel com um motivo semicircular;  

2. Verticalidade das hastes indicando uma cronologia pouco recuada no tempo esquecendo que a verticalidade do caulículo dando 
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origem às volutas, tinha como função sustê-las. 

 3 Por lapso, Lídia Fernandes refere que esta peça apenas tem uma folha inferior com 4 folhas; ora , na realidade é uma 

folha inferior com oito folhas; 

4. Lídia Fernandes aponta um explicação para o relevo vertical que se encontra a ligar o ábaco ao florão: corresponderia à 

haste que, nos modelos mais antigos conduzia à flor do ábaco.  
O  capitel nº 15 do Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja aproxima-se bastante deste capitel, tanto em termos for-

mais com em soluções ornamentais.  Desse modo, partimos da cronologia dos finais do séc. IV, proposta por Lídia Fernan-

des. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR011 Sim 

Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho (Estremoz) 

Santa Maria 

Estremoz 

Évora 

1465-AR-63 

63 

Bom embora se encontre fragmentado na volu-

ta do lado direito. Apresenta fungos. 

Não aparenta 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, capitel nº 714, p. 160; 

Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, nº 93, pp.358-362. 

Estação romana de Santa Vitória do Ameixial  (traseiras da 

rua principal da aldeia) tapada do piteira. Deu entrada no 

Museu nos anos 70. 

Freguesia de Santa Vitória do Ameixial 

Estremoz Évora 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ebora 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III/IV)  

Gutiérrez Behemerid classifica este capitel como de folhas lisas corintizante e data-o do século III. 

Lídia Fernandes,por lapso,  apresenta este capitel como de Vila Viçosa. Considera estar perante um grupo de peças que 

formam um mesmo tipo ; no entanto, sem concretizar as suas semelhanças, acentua as suas diferenças. A autora apresenta exremplares 

que considera semelhantes ao capitel EBR011, exemplos de Pensabene que se referem a capiteis de folhas lisas compósitos (Fernades 

cita Pensabena, Scavi di Ostia, nºs 516,526,528,531,536,538,539 e 540). 
Altura máxima das faces do capitel = 34 cm; 

Diâmetro do leito de assentamento=22,9; Diagonal do ábaco = 51,5 cm; altura da folha inferior= 11/12 cm; Altura do ábaco= 4 cm. Lar-

gura= 37/40 cm; 

Gutiérrez Behemerid classifica este exemplar como de folhas lisas corintizante e datado do século III. Apresenta, para ele, um paralelo 

em Óstia, Pensabene, nº 456(a indicação 459 está enganada). 

Capitel que apresenta as quatro faces iguais. Apresenta uma coroa de folha interior em número de quatro; o tipo de folha inferior é lisa, 

dobrada e com as características da folha em concha.  

A face nº1 está danificada na zona do voluta do lado direito. A parte esquerda vê-se perfeitamente bem. 

A folha inferiore é no eixo do capitel e diagonalmente pode ver-se ma folha lisa que sobe pelo cálato do capitel na parte da aresta, com-

pletamente aderida ao cálato. Esta folha dobra-se ligeiramente na ponta e sobre ela a folha voluta que se enrola em espiral. Esta espiral é 

perfeitamente visível do lado esquerdo. 

Face 2: idêntica. O motivo axial é igual nas quatro faces e é volumoso e paraleipipédico. A voluta esquerda está danificada.O lábo do 
cálato é volumoso. 

A face três apresenta os mesmos elementos embora não tão nítidos. Verifica-se uma forma ligeiramente convexa do cálato. 

Face 4 idêntica à restantes. Encontram-se pequenos vestígios de tinta vermelha na peça. 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR012 Sim 

Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho (Estremoz) 

Santa Maria 

Estremoz 

Évora 

1463-AR-61 

61 

Sofrível; o capitel encontra-se praticamente partido 

na longitudinal danificando-o na face 4 totalmente e 

nas outras também 

O capitel esteve" largos anos invertido a servir de assento no adro da Igreja da Freguesia" inf. Ficha 

Museu.Deu entrada anos 70. 

Lídia Fernandes,Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, nº 85, pp. 305-309. 

S. Bento de Ana Loura S. Bento de Ana Loura 

Estremoz Évora 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ebora 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 267 



 

 Sec II 

Lídia Fernandes apresenta, por lapso, este capitel como oriundo de Santa Vitória do Ameixial; o capitel anterior a este 

EBR011 é que tem origem na uilla romana de Santa Vitória do Ameixial. Esta autora atribui a este capitel a tipologia de 

folhas lisas, coríntio e data-o da segunda metade do século II. 

Altura máxma de 42 cm; comprimento total que se pode medir no leito de espera= 43,5 cm; medidas do museu= largura =44 cm. 

Perímetro da circunferência=96 cm; diâmetro do leito de assentamento= 30,5 cm; 
Este capitel encontra-se bastante danificado. A face 1 é a que está mais visível e apresenta todos os elemtnos característicos de um capi-

tel coríntio. Parece até capitel coríntio de folhas lisas. A face um apresenta as folhas inferiores partidas e tal foma que já não estão no 

capitel. Nota-se a folha média axial que, claramente se encontra nevurada. Notam-se os caulícullos com a sua moldura, o cálice axial 

que sobe na direcção do motivo axial. Notam-se as folhas e as hélices e volutas. O motivo axial já não se consegue visualizar. 

Rodando o capitel para a direita para se ver a Face 2, nota-se o talhe e a ornamentação que se aproximaria da da face 1. No entanto, 

encontra-se muito estragada. A Face três encontra-se completamente fragmentada na longitudinal dificultando a leitura das medidas do 

capitel; a face 4 apresenta duas folhas inferiores levemente reviradas na ponta que estão lisas e um folha média no eixo do capitel. Nota-

se o esboço do caulículo direito e sua moldura e o volume que formaria a voluta direita. Parece que esta face foi esboçada e não termina-

da, intencionalmente ou não. 

O leito de espera do capitel apresenta um orifício central. 

Lídia Fernandes iclui este capitel na segunda metade do século II, datação que seguimos. 
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Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 
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 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR013 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia- Reserva 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

E 6642 

 

Bom; Este capitel encontra-se danificado numa 

parte do seu leito de espera e um dos lados do 

ábaco. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Lisboa, 

1962; Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e Funerária dos séculos IV ao VIII, a 

sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 1987; Limão, Filomena, Espaço, Forma e Iconografia: os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, nº 

50. 

Herdade da Cabeça do Clérigo (?) Mártires (?9 

Crato Portalegre 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Abelterium 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel e Trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Paralelismo 2/2. Altura máxima das faces do capitel= 32 cm; Largura 33 vezes 33 cm; por lapso, não foi medido o diâme-

tro do leito de assentamento do capitel. Diagonal do cálato= 56 cm. 

Capitel nºs 144 e 145 de D. Fernando de Almeida que refere a sua proveniência do Alentejo. ― As folhas de acanto profundamente recor-

tadas também reviram as pontas mais do que o habitual. Por cima, decoração com rosetas e hastes de videira com cachos e folhas‖ (p. 

206). 
Maria Amélia Fresco de Almeida descreve o capitel e acrescenta que o talhe deste capitel o individualiza quer pelo bisel quer pelo trépa-

no. Considera que o tratamento dado às folhas de acanto lembra o que foi dado às peças do período bizantino e moçárabe. E termina com 

uma questão sempre essencial no estudo de peças como são os capitéis: ―Estaremos perante uma peça com influências bizantinas, da 

época dos visigodos ou perante uma peça de época posterior mas com influências anteriores, algumas delas ainda do mundo clássi-

co?‖(p. 161). 

Os ficheiros do MNA indicam em nota que um destes capitéis (EBR010 e EBR013)aparece na Herdade da Cabeça do Clérigo, freguesia 

dos Mártires, Crato. E o outro na Herdade da Capela, freguesia dos Mosteiros, Arronches (?) juntamente com a estatueta 6643 na Herda-

de/Monte da Capela, Mosteiros, Portalegre, finais do séc. I; nº de inventário desta estátua no MNA, 994.28.1 (estátua de Eros infantil, 

ver Ficha EBR010). No nosso entender, o EBR010 poderá vir da Herdade do Monte da Capela e este capitel do Crato. Há também uma 

referência a S. Salvador de Aramenha… 

 

Ábaco: distingue-se na face embora recuado em relação ao cálato; o leito de espera permite visualizar o ábaco e, sob este, o plano circu-
lar do cálato. O encurvamento junto ao motivo axial é maior do que aquele previsto por Vitrúvio. A diagonal mede 46 cm o que permite 

concluir que a proporção vitruviana diagonal do cálato/altura do capitel não se encontra presente. No entanto, o plano do ábaco inspira-

se no ábaco do coríntio normal.    

Ornamentos: Folha inferior com oito folhas uma em cada face e aresta do capitel; 

                               Folha média angular em número de quatro; 

                               Hastes de videira, pequenas folhas de parra, cachos de uvas, estrela de pontas(flor) e roseta, .  

 Estes elementos, juntamente com as folhas constituem o cálato; tal significa que estes elementos ornamentais não estão sobre o cálato 

mas eles próprios constituem o cálato no seu recorte de folhas; é um cálato em relevo, o relevo dos seus ornamentos de folhas ou, se 

assim o pudermos chamar, um cálato em três dimensões. 

Ábaco com florão/motivo axial 

Molduras: O leito de assentamento do capitel é circular e forma um rebordo saliente ou um escapo inverso, não se chegando bem a 
demarcar um astrágalo. O ábaco tem uma linha de fronteira marcando com que duas partes sobrepostas. 

Descrição 

Face 1 : Esta face tem um paralelismo com a face 3. Este capitel é constituído por uma  parte inferior do cálato que vai, sensivelmente, 

desde o leito de assentamento até metade da altura do cálato e que é ocupado pela primeira folha. Esta primeira folha é constituída por 

três folhas contíguas que ocupam respectivamente a face do capitel no eixo do mesmo e as arestas ou ângulos do capitel. As folhas estão 

aderentes ao cálato e reviram na ponta com forte acentuação, quase a metade da sua altura. A ponta revirada da folha que se situa no eixo 

do capitel tem a ponta alongada e dividida por uma nervura central. As folhas, tanto a central como as folhas dos ângulos, apresentam 

lóbulos e a ligação entre os lóbulos de uma e outra folha apresentam-se com espaços de duplos triângulos ou losangos. As folhas apre-

sentam uma nervura central e dois lóbulos bem vincados dois de cada lado dessa nervura central. A folha angular direita apresenta-se 

como a folha central ou seja apontada. A folha angular esquerda tem um formato mais arredondado. A parte exterior que se revira apre-

senta nervura central e nervuras secundárias que partem dessa. Sobre a folha central e axial do capitel começa a construir-se a segunda 

parte do capitel. A partir desta e ocupando a parte superior do cálato, duas folhas médias afastam-se diagonalmente dirigindo-se para as 
extremidades do capitel no local tradicional das volutas. Ao se aproximarem das arestas ou ângulos do capitel formam uma reentrância 

côncava  que se sobrepõe à folha angular da primeira folha. Nessa zona angular não se forma a voluta com a sua espiral, nem a folha se 

revira. 

Neste capitel não existem as volutas, apenas se faz a junção das zonas superiores do cálato (com as folhas médias) de uma face e outra 

em aresta. Nesse espaço superior do cálato o motivo de ornamentação consiste nas hastes de videira com dois cachos de uva que se pro-
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longam e desenham duas folhas de videira mais pequenas. O cacho de uvas do lado esquerdo tem quinze uvas dispostas em triângulo 

invertido ocupando as uvas de uma linha os intervalos da linha anterior. O cacho de uvas do lado direito não é igual ao do lado 

esquerdo apresentando treze uvas dispostas também num triângulo assimétrico. Sobrepondo-se a esta segunda parte do cálato, um 

pouco recuado, desenham-se duas zonas longitudinais sobrepostas que constituirão no seu todo, o ábaco . O motivo axial ocupa uma 

localização central constituído por um círculo com um botão no centro. Pode tratar-se de uma roseta como as que estão colocadas 
nas faces 2 e 4. 

Face 2 : Nesta face, a parte inferior dedicada às três folhas, uma axial e duas angulares é idêntica à face 1. A segunda parte do cálato 

que se eleva a partir da folha central está ocupada por dois círculos de pontas que podem ser estrelas de pontas. Podem contar-se 

cerca de quinze pontas. Estes círculos de pontas ou estrelas parecem ter um botão central que se nota melhor no do lado direito. Ao 

lado de cada um destes círculos de pontas encontram-se duas rosetas circulares com um botão no centro e com raios que unem o cír-

culo externo ao botão central. Do lado direito não se consegue já ver a roseta porque a parte angular exterior está partida. Repetem-se 

as reentrâncias angulares das folhas médias sobre a folha das arestas do capitel. Estão presente o ábaco e o motivo axial em círculo. 

Não se pode já notar claramente pois, o leito de espera está desgastado. 

Face 3: Esta face é paralela à face 1 mas encontra-se muito mais danificada. As folhas ocupam o mesmo espaço que na face 1 mas a 

ponta da folha central não está tão revirada porque a parte saliente se partiu. As três folhas mantêm a sua ponta alongada em v que 

têm marcadas duas partes distintas em torno da nervura central. Nota-se a mesma nervura central na parte da folha aderente ao cálato 

e os losangos nos pontos de união das três folhas. Sobre a folha central ergue-se então uma segunda parte das folhas médias onde se 
desenham as hastes de videira e os cachos de uvas. A parte angular do lado esquerdo apresenta-se partida podendo ver-se a parte do 

lado direito criando uma reentrância sobre a folha angular inferior. A parte diagonal direita do ábaco está partida apenas se podendo 

ver uma parte do motivo axial, supostamente uma roseta. 

Face 4: Apresenta as mesmas características da face 2 mas com uma muito maior nitidez. A parte angular esquerda encontra-se parti-

da e já não está visível a ponta angular do ábaco esquerdo, notando-se muito bem a ponta do lado direito. Nota-se o motivo axial 

com um círculo e um botão central possivelmente uma roseta. As folhas apresentam as suas características com nitidez sendo muito 

acentuada a sua saliência. A parte superior do cálato apresenta as mesmas estrelas desta vez com dez pontas como se pode contar 

muito nitidamente na estrela do lado esquerdo. Sobre estas estrelas localizam-se duas rosetas circulares com um botão central e raios 

concêntricos para o seu interior. 

Uma aproximação tipológica é sempre possível de realizar embora, no caso absolutamente invulgar deste capitel, seja quase forçoso 

fazê-lo. No entanto, é plausível afirmar que este capitel com duas folhas inferior e média e um total de 16 folhas, com as folhas 
médias angulares com se fossem volutas (mas que não o são, limitam-se a uma folha -moldura,) se pode considerar como corintizan-

te. Em última análise, poderíamos dizer exactamente aquilo que ele é,  um capitel de inspiração coríntia e e  filiação corintizante de 

que a utilização da roseta é uma prova.   

Esta inspiração romana comprova-se nos seguintes aspectos: 

   1. Composição em duas estruturas formais: 

          Ábaco e cálato  

    2. Presença de duas folhas, média e inferior (central e angulares) de acanto muito naturalistas, em número convencional de 16 

folhas. 

    3. Aplicação de rosetas, hastes de videira e uvas, folha de parra, estes últimos num universo de origem dionisíaco. As estrela de 

pontas podem ser também uma flor. 

Em termos de forma e dimensões, as proporções modelares vitruvianas não se verificam nem no que respeita a  diagonal do ábaco/

altura do capitel, nem das proporções que as folhas ocupam. O formato do ábaco deixa ver o corpo circular do cálato, encurvando 
bastante em relação ao motivo axial. Este capitel tem um formato cúbico menos usual e a parte inferior do capitel na sua ligação ao 

leito de assentamento é côncava e liga-se ao plano do leito de assentamento por um escapo.  

 

A decoração deste capitel apresenta alguns aspectos inovadores e outros que remetem  para diferentes  inspirações: 

 

    1. O tratamento dado à folha inferior: os lóbulos do acanto, muito naturalistas, na marcação de nervuras central e secundária, até 

no peso dado ao limbo da folha tombando sobre si mesma; a marcação das nervuras centrais da folha na parte dobrada para o exterior 

(aspecto pouco comum), as profundas reentrâncias dos lóbulos e o toque das pontas das folhas criando entre elas figuras geométricas. 

São referências visigóticas e bizantinas. Serão influências orientais tal como se vê neste pormenor da parte exterior da folha pendente 

e que Pensabene apresenta num capitel de ―tipo alexandrino‖ em que as folhas inferiores que se dobram estão ornamentadas geome-

tricamente e têm o mesmo formato triangular que esta folha central inferior (Pensabene, Scavi di Ostia, Vol. VII, I Capitelli, capitel 
nº 670, p.162). 

2. O tratamento dado à folha média é totalmente diferente do que é dado à folha inferior. A folha média é a representação abstracta 

da folha que se ergue no cálato e abre para o ângulos. Esta folha está a fazer as vezes dos caulículos, hélices e volutas que, neste 

caso, são substituídos por uma folha– moldura. A reentrância angular que este capitel compõe é semelhante à composição  angular 

do capitel nº 6 de Santo Amaro de Beja  

 

  3. As hastes de videira e as uvas são um tema presente nas pilastras e pilares visigóticos associados à morte e renascimento 

4. Um corpo de capitel em formato de folha com espaço interiores geradores e luz e sombra ou seja um escavar do corpo do capitel  

ou seja fazer dele um alto-relevo, quase  um modelo tridimensional. Ora,  para este aspecto chamou a atenção Sabine Noack-Haley  

(Capiteles Mozarabes, Colóquio internacional de capiteles corintios, prerromanicos e islâmicos (ssVI-.XII, p.38), a propósito da nova 

plástica dos capitéis moçárabes e que já analisámos para o capitel nº 5 de Santo Amaro de Beja.  
 

5. Outro aspecto a salientar é o paralelismo 2/2 das faces desta peça e que releva a utilização da forma do capitel de um modo mais 



 

Visigótico(VII)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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flexível optando por transmitir mais do que uma mensagem igual a todas as faces.  Outro aspecto em comum com o capitel nº 5 

de Santo amaro de Beja. É significativo que, em termos de concepção de peça, estes dois capitéis, o nº 5 de Santo Amaro de 

Beja e o nº 50 do Alto Alentejo estejam tão próximos.   

Concluindo, este capitel aparenta um avanço na cronologia da Antiguidade Tardia sobretudo marcada na forma plástica de com-

por soluções ornamentais e formais que  atestam uma continuidade multissecular. Este motivos ornamentais, verdadeiramente 
iconográficos, folhas, hastes de videira, o acanto, as roseta , os círculos de pontas (rosetas ou sóis), as uvas, atestam um vocabu-

lário da Antiguidade clássica que o cristianismo adoptou; continuam na arte como testemunhos estruturais de longa duração 

(para recorrer a uma linguagem histórica inspirada em Vitorino Magalhães Godinho). No caso deste capitel, parece-nos que o 

que marca a diferença é a técnica, o bisel, o trépano, mas, sobretudo, a peça quase como escultura e não apenas escultura arqui-

tectónica. Seguindo o que Sabine Noack-Haley escreveu sobre o capitel moçárabe consideramos a hipótese e estar perante um 

exemplar desse período tal como o capitel nº 5 de Santo Amaro de Beja.   

Este capitel tanto pode ter sido produzido em período visigótico como em contexto moçárabe. Apontamos para a data mais 

recuada pelas folhas reviradas e pela ornamentação tão próxima daquela que marcou este contexto do século VII. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR014 Sim 

Museu Arqueológico de Vila Viçosa 

Conceição 

Vila Viçosa 

Évora 

Arq 3459 

 

Bom 

Não aparenta 

Gutiérrez Behemerid,Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, 1992, nº 713, p. 160; 

Lídia Fernandes,Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, nº 88, pp. 325-329; 

Villa romana dos Pardais Pardais 

Vila Viçosa Évora 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ebora 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III/IV)  

Altura máxima das faces do capitel= 38,5 cm; largura = 40 cms vezes 40 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 22,9 

cm;Diagonal do cálato = 52 cm; altura máxima do ábaco= 6 cm; Altura do motivo axial 7 cm e comprimento 8 cm; Folha 

inferior= altura máxima de 14 cme, dos quais sete estão por baixo da saliência e 7 por cima ou seja a parte saliente. 

O capitel apresenta as quatro faces todas iguais. A face 1 é a que apresenta o motivo axial partido. O capitel apresenta uma folha inferior 

que ocupa, em relação ao cálato, quase um terço da sua altura (cálato com 33 cm de altura).A folhas inferiores são em número de oito, 
uma em face e uma em cada ângulo. As folhas elevem-se e apresentam a sua saliência em concha. No cálato não se nota o seu perfil. 

Entre as folhas inferiores nota-se o pormenor de ligação das folhas inferiores como se fosse uma pequena moldura ou até um aponta-

mento de folha unindo, entre si todas as folhas inferiores. Esta ficam como que isoladas do restanto cálato. Angularmente, o capitel 

apresenta uma folha alta aderida ao cálato que parte de uma saliência pequena disposta entre as folhas inferiores do cálato. Sobe pela 

aresta do cálato e revira-se levemente para o exterior com saliência. A folha angular é dotada de nervura central. 

O cálato está delimitado por duas molduras laterais que partindo do intervalo das folhas inferiores se dirige até à moldura ou lábio do 

cálato. Este apresenta-se levemente em curva e dirige-se para as espirais das volutas laterais. Esta linha do cálato liga-se às espirais que 

se apoiam nas folhas angulares. Espirais e folhas angulares estão delimitadas pela moldura/folha que sobe do intervalo das folhas infe-

riores até ao vértice do cálato. O interior do cálato apresenta-se livre.O ábaco é alto e ocupa cerca de 1/6 da altura do capitel. O motivo 

axial é paralelepipédico não se notando outra particularidade. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: Ângulo Leito de assentamento/vértice do 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: 

Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular 

Sem relação com proporção vitruviana 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: EBR014 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR015 Sim 

Museu Arqueológico de Vila Viçosa 

Conceição 

Vila Viçosa 

Évora 

Arq 3461 

 

Bom; fragmentado ao nível de alguns ângu-

los do ábaco. 

Não aparenta 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, 1992m nº 694, pp. 158;Lídia Fernan-

des,Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, nº 87, pp. 319-321. 

Villa romana de Pardais Pardais 

Vila Viçosa Évora 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ebora 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III/IV)  

Gutiérrez Behemerid classifica este capitel como coríntio de folhas lisas e data-o do século III. Considera que está despro-

vido de caulículos, cálices, volutas e hélices. No entanto, nota que em ambos os lados da folha central média e sobre esta 

representam-se dois talos verticais sobre o cálato que poderiam ser equivalentes às hélices. 

Lídia Fernandes aponta para a mesma atribuição tipológica e afirma que o capitel não deve ser posterior ao século III. Discorda da opi-

nião da autora espanhola quanto às hélices e volutas, afirmando que o cálato possui hastes conducentes às volutas angulares. Para a mes-
ma tipologia das folhas, a autroa refere um exemplar proveniente de Badajoz (Gutiérrez, op. Cit. p. 156-157, nº 684, segunda metade ou 

finais do século III; e ainda o nº 690 de Tarragona, século III e nº 696 de Numância, século IV). 

Altura= 40 cm; Largura 46 vezes 46 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 36,6cm; diagonal do ábaco em bora fragmentado= 60 cm; 

altura folha inferior= 14 cm; folha média= mais 12 cm; cálato =1 cm; motivoa axial= profundidade = 4, comprimento = 10 e altura = 6 

cm. 

Capitel que apresenta as quatro faces todas iguais. Descrição da Face 1= duas folhas inferiores lisas aderidas ao cálato de ponta revirada. 

A ponta apresenta um formato em V. Sobre a folha inferior ergue-se a folha média também dobrada com a ponta em V. As folhas infe-

riores não partem do leito de assentamento mas um pouco acima e estão ligadas. Ao todo, o capitel tem oito folhas em baixo e oito 

folhas médias, totalizando  dezasseis folhas. Não apresenta volutas nem hélices embora, na Face 4 se note o esboço do seriam as hastes 

das volutas. As folhas médias dispõem-se sob os ângulos do cálato e não tocam neles. O leito de assentamento forma o ábaco coríntio 

sobre o cálato ou seja recuado sobre ele. 

Na face 3 nota-se duas hastes ou caules que sobem da folha média axial em direcção ao motivo axial. Podem ser as hélices ou volutas. 
Apenas se notam nesse pormenor. Este capitel de folhas lisas parece-nos ser um capitel coríntio incompleto. Com efeito, observando 

bem a parte superior do capitel, englobando o que resta do cálato, ábaco e seus vértices, nota-se que é um capitel coríntio até porque faz 

lebrar os exemplares de capitéis corintios desprovidos de ornamentaçõ do teatro de Olisipo e que também se encontram na dita Catedral 

de Idanha-a-Velha. A sugestão de haste de hélice ou voluta visível em algumas das faces podem  indiciar que o capitel  pode ter ficado 

incompleto. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: 

Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular 

Sem relação com proporção vitruviana 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: EBR015 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EBR016 Não 

Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho (Estremoz) 

Santa Maria 

Estremoz 

Évora 

1501-AR-99 

99 

Fragmento 

Não aparenta 

Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, nº 104, p.425. 

Estação arqueológica de Santa Vitória do Santa Vitória do Ameixial 

Estremoz Évora 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ebora 

 

Eborense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

Uilla 

 

Mármore 

Outro 1 

 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III/IV)  

Lídia Fernandes considerou estar perante um fragmento de folha de palma, comum  em capitéis corintizantes. Data este 

fragmento do século II. 

Fragmento de um possível capitel apresentando uma folha de acanto, de tipo acantizante, levemento apontados, afastando-se da repre-

sentação mais naturalista desta folha. A folha possui uma nervura central que a percorre longitudinalmente e pode pertencer a uma das 

folhas inferiores de um capitel. Os lóbulos do lado esquerdo são em número de 4 e os do lado direito, são dois. A dimensão dos lobulos 
não é toda igual nem o seu posicionamento em torno da nervura central. 

Medidas: altura máxima= 13,5 cm; comprimento = 15, 5 cm; profundidade inferior da peça= 8 cm. 

Em Pensabene (Scavi di Ostia, I Capitelli,há dois capitéis corintizantes que se aproximam deste fragmento, sobretido pelo tipo das 

folhas, por exemplo os números 559 e 561, datados da segunda metade do século II (p. 139). 

É impossível saber se, se trataria de um exemplar de motivo liriforme ou outro motivo, essa identificação é hipotética. Poderia tratar-se 

igualmente de um capitel de pilastra (8 cm de espessura na base)? 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Liriforme 
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Capitel Nº: EBR016 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT001 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia - Reservas 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

E 6268 

 

Bom; Junto ao leito de assentamento, o capi-

tel tem marcas vermelhas de patine de oxido 

de ferro. Ao longo do cálato, pequenas manchas brancas resultantes de fricção com outros objectos. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Egitânia, História e Arqueologia, Lisboa, 1956, Fig.77; D. Fernando de Almei-

da, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Lisboa, 1962, figuras 165 e 166 

(planche XXI) e pág. 209. D. Fernando de Almeida, na primeira publicação não indicou o destino deste capitel mas, encontrando-se no 

Museu Nacional de Arqueologia, deve ter ido para lá quando José Leite de Vasconcelos levou os outros, nomedamente o EGT009. 

Os ficheiros do MNA indicam a proveniên- Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Capitel nºs 165 e 166 de D. Fernando de Almeida. Refere que tem ―Grande ábaco de forma quadrada; o corpo do capitel é 

estranhamente decorado com folhas lanceolares em dois lados, que alternam com outros dois onde as folhas são cordifor-

mes. Discos com disco incluso, nos ângulos, em dois lados, como a fazerem os topos de um rolo; ou então um só disco a meio da face‖. 

(p. 209); Maria Amélia Fresco de Almeida. 

Altura máxima das faces: 29,5 cm; Comprimento máximo (leito de espera): 40 cm; 
 Largura máxima (Leito de espera): 40 cm; 

Diâmetro (leito de assentamento): 27 cm. 

O capitel atesta a presença de dois elementos formais distintos:  

 1) um ábaco em paralelepípedo rectângulo muito semelhante a uma moldura saliente e lisa com uma altura de 7 cm. Trata-se efectiva-

mente de um plinto, designação que Vitrúvio atribui ao ábaco dos capitéis dóricos e toscanos. Através da análise do leito de espera deste 

capitel confirma-se que a sua planta não tem comparação com os leitos de espera/ábaco de tipo coríntio dos restantes capitéis .2) Cálato 

que corresponde ao modelo coríntio. 

2 por 2. 

A face nº 1 é aquela que tem inscrito o número de inventário do MNA.  O plinto do capitel é liso. A parte inferior do capitel constituído 

pelo cálato apresenta um motivo axial circular. Dentro de um círculo maior inscreve-se um círculo mais pequeno e dentro deste um 

pequeno ponto central. Sob este círculo localiza-se o que parece ser uma folha com algum relevo com a ponta tocando o círculo do moti-

vo axial, alargando-se na direcção do leito de pose do capitel. Esta folha é lanceolada, não possui lóbulos mas apenas uma nervura cen-
tral lisa e direita acompanhando-a  longitudinalmente. Parece ser uma folha de hera bem como as restantes. Ladeando esta folha, locali-

zam-se duas folhas igualmente em forma de lança mas com a ponta para baixo, em sentido invertido, lisas e com uma nervura central. 

Estas duas folhas ocupando o cálato do capitel têm um caule que se estende até ao nível ocupado pelo motivo axial até tocar o plinto. 

Deste caule parecem sair duas outras pequenas folhas em forma de lança, ocupando horizontalmente o espaço dos cantos superiores do 

capitel no lugar tradicionalmente ocupado pelas volutas. Nos ângulos do capitel, junto ao leito de assentamento estendem-se folhas 

como a folha direita que está na face em eixo do capitel. Os ângulos são ocupados por esta folha com a ponta no vértice do capitel junto 

ao plinto e o seu eixo central coincidindo com esta aresta em ângulo até ao leito de assentamento do capitel. Esta face possui três folhas 

de hera na face e duas angulares, cinco ao todo. A composição baseia-se na localização intercalar das folhas, estando três delas direitas

(ângulos e eixo da face) e duas invertidas. No lugar tradicionalmente ocupado pelas volutas, estão duas pequenas folhas de hera deita-

das. 

A lógica da face nº 2 é distinta e complica-se um pouco mais. No lugar do motivo axial está uma folha com o limbo em forma de lança e 
uma nervura central saliente. A ponta da folha não se vê e entra pela base do plinto. Articulando um conjunto com esta folha estão duas 

outras laterais no cálato, em formato de lança com a ponta do limbo encurvando na direcção dos círculos localizados junto às arestas do 

capitel com se fossem espirais de volutas. Estes dois círculos são semelhantes a círculo central da face número um e tocam na base do 

plinto. São constituídos por um círculo maior onde se inscreve um outro mais pequeno e no seu centro um ponto assinala o centro dos 

mesmos círculos. As três folhas centrais, poderemos dizer médias do cálato, têm caules que partem de duas outras folhas. Estas, lanceo-

ladas, nascendo do leito de assentamento do capitel e dispõem-se intercaladamente com as outras folhas médias. A face do cálato conta 

assim com cinco folhas em relevo intercaladas e todas direitas e ainda duas angulares . As folhas angulares, nascendo do leito de assen-

tamento, dirigem-se em ponta para a resta do capitel onde se situam os círculos. Estas folhas angulares são idênticas às que estão na face 

do capitel a nascer do leito de assentamento sem o caule visível. Ao todo, nesta face podem visualizar-se sete folhas. 

A face número três é em esquema semelhante à face número um. O mesmo esquema de conjugação de folhas direitas e invertidas. A 

axial e as das arestas estão direitas de pontas dirigidas para a parte superior do capitel. As que as intercalam estão invertidas de pontas 

para baixo. O seu caule sai da direcção da nervura central e dirige-se para o plinto. Destes caules nascem duas pequenas folhas que se 
dispõem horizontalmente nos lados superiores opostos do capitel. Ao todo, três folhas na face e duas angulares em número de cinco tal 

como na face. No eixo do capitel sob o plinto, dois círculos concêntrico sobrepostos. 

Face 4 :Esta face apresenta uma semelhança compositiva igual à da face dois. 

1. Aspectos Formais: 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular  

30-39 cm 
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Romano (IV)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Misto (coríntio, jónico e toscano) 
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 O capitel apresenta um plinto em paralelepípedo rectângulo destoando do típico ábaco coríntio e não possui florão/motivo axial. 

Este plinto assenta sobre um cálato coríntio. 

 

2. Aspectos ornamentais/iconográficos: 
 

O cálato do capitel apresenta uma ornamentação baseada em folhas e em círculos concêntricos. 

 A distribuição das folhas de hera lanceoladas (parece-nos que o tipo de folha é o mesmo seja na face, seja nos ângulos do capi-

tel)não obedece ao esquema da folha inferior e média na linha coríntia. O esquema que segue é, na mesma intercalado, mas entre 

folhas direitas e invertidas (faces 1 e 3 ) ou entre folhas direitas (faces 2 e 4 ). Introduz-se a folha invertida o que reflecte a sin-

gularidade deste capitel.     

 

O círculo ou disco, como a ele se referiu D. Fernando de Almeida, quando colocados nos locais tradicionais das volutas( faces 2 

e 4) revelam a sua parecença com espirais mas não espirais de volutas coríntias mas sim espirais de volutas jónicas. Quando o 

mesmo círculo se localiza no eixo do cálato do capitel (faces 1 e 3) associa-se a duas ideias: motivo axial ou a haste que se dirige 

para a flor do ábaco. Os círculos poderão ser espirais que remetem quer para a voluta jónica, quer para o motivo axial dos capi-

téis coríntios.  
 

3. Um capitel misto de influência coríntia, jónica e toscana (capitel coríntio de influência jónica e toscana? ) 

Efectivamente, este capitel não pertence ao tipo jónico liso de influência toscana mas inspira-se nele e conjuga elementos muito 

diversos de genealogia  coríntia, a forma do cálato e as folhas (não de acanto mas de hera); origem jónica, as espirais e a inspira-

ção toscana: o plinto. Se o pudermos afirmar, parece-nos que a influência coríntia é mais evidente. 

Outro aspecto em que se pode ver a influencia jónica poderá ser o paralelismo facial 2/2. O capitel romano que continha este 

paralelismo era o jónico e não seguramente o coríntio. Esta introdução do paralelismo entre duas faces e as folhas invertidas são 

pontos em que se verifica um caminho novo na genealogia dos capitéis que aponta para um período  da Antiguidade Tardia difí-

cil de propor mas que ponderamos o contexto romano, século IV . É muito plausível que este capitel revele, como Lídia Fernan-

des também referiu em relação aos capitéis jónicos lisos de influência toscana, uma adaptação ou produção muito local  e especí-

fica.   
 

Este capitel denuncia a influência de um tipo de capitel definido por Lídia Fernandes ( Capitéis Romanos da Lusitânia Ociden-

tal, vol. I, pp.293-309 e vol. II, p. 103-165) e que teve ampla divulgação no Norte Alentejano, nomeadamente na zona de 

Ammaia, o capitel jónico liso de influência toscana que a autora globalmente data do séc. I. Lídia Fernandes refere ainda  a exis-

tência de vários exemplares de capitéis jónicos lisos de influência toscana em Idanha-a-Velha (op. Cit. Vol. I, pp. 298 e 299). 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT002 Não 

Museu Tavares Proença Junior  - Reservas 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

77.221 

 

Sofrível; A peça não tem a parte inferior, falta-lhe, 

parecendo que foi cortada. 

É uma peça cuja forma é difícil de identificar juntamente com a lógica da decoração. Esta peça 

sofreu grandes danos que a transformaram por completo ou então começou a ser desbastada e não 

foi acabada. Hip. 2  dois momentos de produção e motivos. 

Inédita 

Castelo de Castelo Branco; indicação na ficha do Museu de Pedro Salvado e 

Álvaro Baptista. 

Castelo Branco 

Castelo Branco Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Outro 

 

Granito 

Bisel 

 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Altura máxima das faces= 24 cm; 

Diâmetro máximo do leito de assentamento= 22 cm; 

Face 1 (rodando para a direita): Constituída por uma face saliente cujos bordos se curvam ou inclinam em lados opostos, notando-se  

muito bem na observação do ângulo; este ângulo está interrompido na sua cavidade na parte superior; nota-se a seguinte decoração: uma 

linha central com cinco botões na vertical. Dos dois lados dessa linha biselada no capitel, encontram-se folhas (semelhantes às folhas do 

capitel que da Capela de S. Sebastião em Beja     ). Do lado direito da linha central encontram-se três folhas de formato oval com uma 

nervura simples no seu interior. Do lado esquerdo, deveriam ser também três folhas mas apenas se encontram duas, estando a terceira na 

parte superior danificada. Rodar na direcção da esquerda onde se encontra uma face muito semelhante.Na aresta nota-se a diferença entre 

o trabalho das folhas da Face 1 e 2. A face ! Apresenta as folhas com um nervura (?) ou relevo no interior. 

Face 2 : Face onde se nota melhor a ornamentação de toda a peça: linha central vincada na pedra e biselada com seis círculos sucedendo-

se em linha. As folhas notam-se, tanto de um lado como de outro. Do lado esquerdo, notam-se quatro folhas e a que se encontra no nível 

mais baixo parece cortada, o que leva a supor tratar-se de um corte da peça na sua parte inferior. As folhas são diferentes das da face 

anterior: estas folhas não têm a nervura interior. A folha ocupando a face parece inclinar-se como as folhas de acanto; 

Face 3: Esta face está completamente lisa e, ou foi tão completamente transformada que não se consegue ver a sua forma inicial ou, não 

foi nunca desbastada. 

Face 4 (?): Esta face é grande demais em relação às dimensões das outras pretensas faces. 

Apresenta depois algo que parece ser uma outra face mais pequena com outra ornamentação  (Face 5?)e a parte superior volumosa pare-

cendo tratar-se de uma voluta (apenas em perfil, nada indicativo em termos ornamentais). Esta pequena face apresenta duas linhas cen-

trais com vinco biselado sem decoração no interior. Do lado direito que é o que é possível ver existem dois losangos e o início de um 

terceiro em baixo que teria continuação se não tivesse sido cortado como realmente aparenta. Deste ângulo de visão, efectivamente pare-

ce que a peça estreita de cima para baixo como na forma de um capitel. Olhando novamente para a face 1 nota-se no seu leito de assenta-

mento uma parte recurva para o interior que parecem os lados recurvos de um capitel.   

 

Observando o leito de pose pode verificar-se que por baixo das faces 5 e 1, o leito é circular. Ou a peça não foi completada ou foi muito 

danificada, mesmo cortada. O bloco de pedra em si aparenta ser muito maior do que pedem as faces que estão trabalhadas. E as faces, 

sobretudo a nº 2 começaram mesmo a ser bastante trabalhadas. 

Comparação com a peça de Santo Amaro de Beja.  

Cronologia medieval? 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 

 

Médio Médio 

  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT003 Sim 

Museu Tavares Proença Junior- Reservas 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

94.1 

 

O capitel apresenta-se fragmentado ao nível do leito 

de assentamento e em duas faces. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 204 e pl.XIV, nº 123: "Decoração de 

volutas e palmetas, muito rude". 

Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, Vol II (Parte 1), pp. 195-197; 

Javier Angel Domingo Magaña, Capiteles Tardorromanos Y Altomedievales de Hispania, vol. I, OES24, p.210 e vol. II, p. 384. O autor 

baseia-se nas fotografias da obra citada de D. Fernando de Almeida, sem concretizar se está a tratar do nº 122 ou 123; uma vez que trata 
o capitel de Idanha-a-Velha, deduzimos ser o nº 123. O autor trata-o em conjunto com o nº 124 de D. Fernando de Almeida que não 

encontrámos em Idanha-a-Velha. 

Encontrado dentro da Catedral de Idanha - a - Velha em escavações por D. Fernan-

do de Almeida. 

Idanha -a- Velha 

Idanha - a- Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Colunelo integrado 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Visigótico (VII/VIII)  

Capitel de colunelo integrado que foi destacado do seu fuste, como indica D. Fernando de Almeida (Arte Visigótica em 

Portugal, pag. 204) 

Face 1: Uma das faces mais largas juntamente com a face 4. Esta face apresenta linhas em bisel verticais enrolando-se em volutas que se 

abrem a meio da face. O início da linha vertical é no eixo do capitel que vai subindo até bifurcar fazendo um V. Essa linha biselada sobe 

em altura pelo capitel e enrola-se em voluta. As duas linhas do meio compõem uma haste central que é ladeada depois por três outras 
hastes para a esquerda e direita. A voluta do lado direito está danificada, cortando completamente toda a lógica da largura do capitel no 

lado direito. O capitel possui uma grossa moldura horizontal que pode ser entendida como astrágalo. Sobre as duas volutas, o V salienta-

se e a parte superior do capitel está bastante danificado. 

Face 2: Muito danificada, não se percebendo a sua forma geométrica (rectangular). Este é o lado mais curto. Tem o número oito escrito 

num dos lados do capitel. Teria certamente o mesmo tipo de decoração que a face 1 mas o seu estado danificado não o deixa perceber. 

Face 3: Esta é uma face larga. A ornamentação desta face é idêntica à da Face 1. Duas linhas verticais biseladas marcando uma haste 

que é o pé da voluta que se bifurca no meio da face enrolando-se para cada lado. Neste caso, não se vê a espiral da voluta do lado 

esquerdo mas a do lado direito. Para cada lado da haste central há 3 hastes para cada lado. O V prolonga-se para cima das volutas e há 

uma parte correspondente ao ábaco do capitel que tem uma altura considerável e que, nesta face, não deixa ver bem a sua ornamentação. 

A parte do leito de assentamento está, também partido. 

Face 4 : Face estreita e em termos de ornamentação é das melhores conservadas.  

Nota-se perfeitamente o esquema das estrias verticais biseladas que se bifurcam no eixo vertical do capitel, enrolando-se para cada lado. 
Uma haste central e outras três para cada lado. Neste caso, consegue-se ver melhor o que ocuparia, em termos ornamentais, o ábaco des-

ta face. No prolongamento do eixo abre-se um leque também de sulcos verticais até ao leito de espera. A parte inferior esquerda está 

totalmente danificada e partida vendo-se apenas uma parte do astrágalo do lado direito. 

Javier Magaña atribiu os capitéis à segunda metade do século VI, altura da erecção da Igreja de Idanha-a-Velha. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto (90º) 

  

Rectangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas, coríntio volu-
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT004 Não 

Museu Tavares Proença Junior - Reservas 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

94.67 

 

Encontra-se fragmentado ao nível do leito de assen-

tamento e nas faces. 

Houve reutilização de outro capitel que ficou com a face cortada ao meio.Motivos distintos 

mas enqudráveis na mesma época histórica. 

Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol.II(Parte1), pp. 198-199; 

(estranhamos a não referência por D. Fernando de Almeida). 

Escavações de D. Fernando de Almeida em Idanha-a-Velha, tal como se 

encontra referido na Ficha do Museu. 

Idanha -a-Velha 

Idanha -a-Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Colunelo integrado 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Visigótico (VII/VIII)  

Altura máxima= 22 cm; 

A ficha do museu indica que há uma parte das quatro faces que compõem o capitel que está decorado de forma diferente. 

É precisamente por essa face 4 que iniciaremos o trabalho e consideramo-la a face 1. Este capitel foi reaproveitado de um outro. Esse outro 

capitel de pilar ou pilastra possuía outro tipo de decoração que foi intencionalmente alterada e a face do capitel foi cortada a metade da sua 

largura. 

Face 1: Esta face é diferente das restantes.  O cálato do capitel é preenchida por uma estilização de folhas de acanto dobradas sobre si pró-

prias formando pequenos arcos de volta perfeita, quase peraltados, nos intervalos. Nesta peça vê-se apenas um arco e duas folhas dobradas 

sobre si mesmas de foma muito estilizada mas como se pode notar muito bem com a definição do recorte da folha separando uma da outra. 

Notam-se dois níveis de folhas, um inferior que continuaria o superior, notando-se o mesmo tipo de folha e de intervalo em arco entre elas. 

A parte superior do capitel correspondente ao ábaco está preenchida por uma haste de voluta que vem do eixo do capitel e descreve um 
semi-círculo, dirigindo-se para um dos ângulos do mesmo. Nesse ângulo, enrola-se numa espiral. No centro do capitel, ou melhor no seu 

eixo, encontra-se o motivo circular  com moldura de de contorno. Esta ornamentação do capitel ocupa apenas uma pequena parte dele, cer-

ca de metade podendo perceber-se que a outra metade foi intencionalmente cortada para se adaptar a uma nova ornamentação que cobre as 

três restantes partes do capitel. Este capitel que foi reaproveitado seria muito maior em altura e em largura do que aquele que o substituiu. 

Esta face remete para capitéis de pilar e pilastra como se encontram em Sines (ver capitéis PCS). O tipo de folha dobrada firmemente sobre 

si mesma, é designado, por D. Fernando de Almeida como "fita adesiva dobrada", Sines Visigótica, Arquivo de Beja, vol. XXV-XXVI-

XXVII, anos 1968-1970, pp. 17-30. Referência também a capitéis de Beja (Catálogo do Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, nºs 

42, 44, 46). 

Face 2: Apresenta uma ornamentação muito semelhante à do capitel EGT003. O que resta do astrágalo deixa ver uma moldura larga a ocu-

par a parte inferior do capitel. A parte direita do leito de assentamento do capitel está partida. Ocupando a parte correspondente ao cálato do 

capitel, uma composição em linhas biseladas verticais, conduzem a duas espirais de voluta bifurcadas. No espaço onde as volutas se bifur-

cam, no ábaco do capitel, um motivo ovalado, uma folha, ocupa o eixo do capitel, com o perfil biselado e côncavo no interior. Junto do 

leito de espera, duas linhas estriadas parte dessa folha central e encaminham-se para os ângulo do capitel. 

Face 3:Esta face é estreita correspondente à face um que foi cortada. Astrágalo com moldura bem marcada. As estrias verticais marcam um 

V bem demarcado; a folha central nítida; duas folhas estreitas saindo dessa folha central e encaminhando-se para o leito de espera onde, 

provavelmente se encontraria mais algum elementos ornamental saliente que já não é possível divisar. Esta face encontra-se fragementada 

ao nível do cálato esquerdo. 

A face 4 é idêntica à dois e à três. Nota-se a partida de folhas em direcção ao leito de espera mas parte superior do ábaco está danificada. A 

parte inferior do astrágalo regista danos. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

Rectangular  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas, coríntio volu-
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Capitel Nº: EGT004 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT005 Sim 

Museu Tavares Proença Junior - Reservas 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

94.8 

 

Capitel danificado ao nível da parte inferior, leito de 

assentamento. 

Não aparenta 

Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II(Parte 1), pp. 200-202. 

Idanha-a-Velha. Escavações de D. Fernando de Almeida, de acordo com a Ficha do 

Museu. 

Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo epicopal Egitaniense 

Egitaniense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Colunelo 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Visigótico (VII/VIII)  

Altura máxima: 20 cm; Poderia tratar-se de uma colunelo integrado mas o dano que apresenta ao nível do leito de assenta-

mento não deixa perceber a forma do capitel. 

 A face 1 está bastante danificada ao nível do leito de assentamento. Perdeu uma parte da pedra mesmo junto à ornamentação na parte 

inferior do capitel. A ornamentação do capitel é constituído pelas linhas verticais, como folhas esquemáticas que sobem do leito de 

assentamento e que se dirigem quase ao ábaco, local onde se enrolam e forma, as duas espirais na face do capitel. Trata-se de linhas que 
se prolongam para a zona do ábaco fazendo um motivo em X. A zona do ábaco é alta e constituída por uma ornamentação em V no cen-

tro da qual se encontra depois um triângulo invertido encaixado. 

Face 2 semelhante à face 1; encontra-se igualmente danificada na zona junto ao leito de assentamento e tem uma quebra junto à espiral 

do lado esquerdo. O mesmo motivo da linha vertical mantém-se. Existe, tal como na face um, algum desajuste no equilíbrio das duas 

espirais, estando a espiral do lado direito mais elevada que a espiral do lado esquerdo. O triângulo invertido que se encontra na zona do 

ábaco está com a sua superfície partida. 

Face 3: Idêntica em composição. Tem na face inferior, tal como a face 1, uma concavidade quase do diâmetro de um dedo. Provavel-

mente tratou-se de um suporte que agarraria a peça. Este orifício é maior do que o da face 1. O motivo ornamental é idêntico, notando-se 

a espiral do lado esquerdo muito mais estreita e a do lado direito mais larga e ampla com uma espiral muito bem marcada e definida e 

com um olho muito nítido. 

A face que está mais suja é a face 4 sobretudo ao nível do lado direito e sobre a espiral. Notam-se as estrias verticais e a bifurcação em 

V na zona do ábaco. A espirais estão mais gastas na superfície. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

 

  

Rectangular  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas, coríntio volu-
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Capitel Nº: EGT005 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT006 Sim 

Museu Tavares Proença Junior - Reservas 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

2004.7 

 

O capitel de colunelo integrado apresenta-se frag-

mentado ao nível do fuste. A face 1 tem uma quebra 

longitudinal direita. 

Não aparenta 

Inédita 

Idanha - a-Velha. Oferta de Joaquim Manuel Baptista Santos, Rua de Guimarães, 

nº 6, Idanha -a- Velha. Local de aquisição: Castelo Branco 

Idanha - a- Velha 

Idanha-a-Nova Castelo Branco 

Sim Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Colunelo integrado 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Visigótico (VII/VIII)  

Altura máxima: 21/22 cm; Diâmetro do leito de assentamento: 7,6 cm; 

Face 1: Possui capitel e uma parte do fuste. 

O esquema é muito semelhante ao do capitel EGT005: as duas linhas verticais biseladas partem do leito de assentamento e dirigem-se 

até mais de metade da face. Estão em relevo. As duas linhas biseladas dos extremos do leito de assentamento do capitel dirigem-se para 

as volutas em espiral. As duas linhas centrais, a partir do centro das volutas, separam-se e dirigem-se para o topo do ábaco. No sue inte-
rior, um triângulo invertido. A ligação ao fuste é feita por duas molduras de perfil curvo, duas mais pequenas nos extremos e uma 

maior,no centro (astrágalos). O fuste é liso e está partido no seu lado direito. As volutas que se enrolam nas arestas coroam uma folha 

lisa.  

Face 2: Elementos idênticos (de notar as fotos dos ângulos); encontra-se partido do lado esquerdo. Partido sobre a espiral do lado direi-

to.  

Face 3: A parte do fuste e molduras do astrágalo estão praticamente intocáveis. O elementos central mantém-se. A espiral do lado direito 

está danificada, partida como se pode ver depois na face 4.  

Face 4: Apresenta também os mesmos elementos ornamentais, o fuste (parte dele) está em perfeitas condições. O esquema ornamental é 

muito nítido na zona junto às espirais. A espiral do lado esquerdo está danificada.  

Exemplar semelhante ao EGT005. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Recto (90º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas, coríntio volu-
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Capitel Nº: EGT006 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT007 Sim 

Museu Tavares Proença Junior - Reservas 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

Castelo Branco 

94.28 

 

Bom; a peça apresenta-se fragmentada ao nível de 

dois lados da base. 

Não aparenta 

Licínia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, Vol II (Parte 1), pp. 192-194. 

Idanha - a-Velha; escavações de D. Fernando de Almeida, confirme referância da 

Ficha do Museu. 
Freguesia: Idanha -a-Velha 

Idanha - a-Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo epoiscopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Colunelo integrado 

Bibliografia: 

Emeritense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 292 



 

Visigótico (VII/VIII)  

Altura máxima: 17 cm; 

Capitel integrado num conjunto de capitel, fuste e base. O capitel é muito parecido aos capitéis EGT003 e EGT004 com 

os quais poderia compor um conjunto.A coluna provavelmente seria um mainel. O capitel está separado do fuste por duas molduras 

boleadas de secção rectangular, dois astrágalos. Fuste separado da base, um autêntico plinto, por outras duas molduras como as anterio-

res, intervaladas por uma escócia.  A coluna encontra-se num bom estado de conservação notando-se apenas alguns riscos na pedra indi-
cativos de fracturas de superfície. A coluna apresenta um alargamento geral do fuste em direcção à base ou plinto. Licínia Wrench ( op. 

Cit. p. 192-194) explica o paralelo que esta característica tem em modelos de Mérida que se terão baseado em protótipos de colunelos 

bizantinos apresentados em relevos (Schlunk, Hauschild, Die Denkmäler…1978, p. 67 e Cruz Villalón, la Escultura…pp. 178-180. tipo 

1). 

Face 1 (mais estreita): O capitel é caracterizado por duas volutas que se enrolam nas extremidades do cálato. As hastes partem em V do 

astrágalo e sobem pelo cálato até se enrolarem na direcção dos ângulos do capitel. Ao V mais ou menos central seguem-se 4 linhas 

estriadas para o lado direito e, provavelmente outras quatro para o lado esquerdo que não se notam tão bem porque o lado esquerdo está 

danificado. Sobre o V formado pelas hastes em voluta, ergue-se então uma folha central lanceolada até ao leito de espera do capitel. 

Lateralmente, abrem-se duas folhas formando um trifólio. Pequenas linhas estriadas preenchem os espaços entre folha central e lados do 

capitel. 

Capitel, Face 2 (mais larga): A ornamentação é a mesma em todas as faces do capitel. Notam-se quatro hastes ou caules subindo pelo 

cálato do lado direito. Do lado esquerdo notam-se outros três. No eixo do capitel, há uma linha de separação a partir da qual se forma 
um V com as volutas. As hastes que partem das molduras vão formar as espirais. No eixo vertical do capitel, uma folha com a nervura 

central côncava lanceolada abre caminho até ao ábaco que não tem uma existência formal marcada. Dos lados dessa folha, outras duas 

folhas marcam o trifólio. A restante coluna é idêntica à face 1. 

Capitel, Face 3 (mais estreita): É idêntica às faces anteriores. Três hastes verticais biseladas de cada lado, emoldurando o V que medeia 

as espirais. Folha sulcada no eixo acompanhadas de folhas dispostas lateralmente e biseladas.  

A face quatro bem como toda a coluna é a que se encontra mais danificada no sentido em que apresenta linhas de quebra que indicam a 

fractura na superfície da coluna. O capitel apresenta o mesmo tipo de ornamentação com quatro hastes verticais para o lado direito e 

cerca de três para o lado esquerdo. O esquema restante da coluna mantém-se. Sobre as volutas, a folha com sulco côncavo vertical lan-

ceolada e as duas folhas na lateral, determinando trifólio. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto (90º) 

  

  

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas, coríntio volu-
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Capitel Nº: EGT007 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT008 Sim 

Centro Cultural Raiano de Idanha-a-Nova 

Idanha-a-Nova 

Idanha-a-Nova 

Castelo Branco 

 

 

O capitel, na generalidade, apresenta-se fragmenta-

do ao nível das volutas. A face nº 2 está muito dani-

ficada sobretudo na parte superior do capitel. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Egitania, História e Arqueologia, Publicações da Faculdade de Letras da Uni-

versidade de Lisboa, Lisboa, 1956, figura 76, p.109. 

Idanha-a-Velha Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Romano (III/IV)  

D. Fernando de Almeida refere que este capitel é semelhante a um referido por Kautzsch, Kapitelstudien, fig. 32 e que o 

autor data do ano 400. D. Fernando de Almeida refere que esta peça se encontra no Museu Lapidar Igeditano. 

Tivémos conhecimento deste capitel no Turismo de Idanha-a-Velha em 2004, onde se encontrava em exposição. Presentemente, encon-

tra-se no Centro Cultural Raiano, onde tivémos oportunidade de o estudar. 

O capitel apresenta-se sem volutas por corte intencional ou  devido à erosão do tempo. O seu formato quase tronco-cilíndrico advém 
precisamente desse facto. O capitel apresenta as folhas lisas, recurvas sobre si próprias, quase em concha. A folha inferior é constituída 

por duas folhas em face, ou seja, ao todo, cerca de oito folhas. A folha média é constituída por uma folha em face e uma em cada ângu-

lo, o que perfaz cerca de oito folhas também. Ao todo, dezasseis folhas. As folhas angulares médias, dirigem-se para os vértices do ába-

co onde deveriam suster ou integrar volutas. Esta característica aproxima este exemplar de um tipo corintizante, pelo facto de se tratar 

da vegetalização da voluta. No entanto, o facto de possuir as três características de um capitel coríntio, folhas, ábaco e volutas (ou héli-

ces), embora partidas, transformam-no num capitel corintio.  

Face 1: Apresenta duas folhas inferiores em face, lisas com a altura de 12 cm; a folha média, no eixo do capitel tem uma altura desde o 

chão de 22,5 cm; A altura das folhas em relação ao ábaco do capitel está conforme as proporções vitruvianas. A parte lateral esquerda 

do capitel apresenta o esboço de voluta a suportar o ábaco que se apresenta com três molduras lisas horizontais. A parte direita do capi-

tel encontra-se partida. Altura do ábaco=9 cm, o que corresponde a 1/4 da altura do capitel; esta proporção ultrapassa em muito a que foi 

estabelecida por Vitrúvio (1//). 

Face 2: Face muito danificada, sobretudo na parte superior; uma parte do leito de assentamento também se encontra partido. O leito de 
assentamente é liso. 

Face 3: é a que se encontra mais completa em termos de motivo axial: uma roseta que tem uma saliência de cerca de 4 cm em realção ao 

ábaco. A folha inferior esquerda encontra-se danificada. A folha direita está completa. A folha média axial encontra-se danificada na 

ponta. As volutas em ambos os lados do capitel estão partidas. Nota-se as molduras do ábaco com duas linhas incisas como limite. Moti-

vo axial saliente. 

Face 4: O motivo axial continua saliente embora não se note o contorno das rosetas. Voluta esquerda danificada; voluta direita maior 

mas danificada também. Esta é a face em que se encontram melhor conservadas as folhas inderiores e uma certa desarticulação da sua 

disposição em relação ao eixo e folha média. A zona de contacto folha angular e espiral das volutas não chega a fazer um orifício ou seja 

a crisr um espçao vazio como é o caso dos capitéis de S. Pedro da Capinha muito próximo, em termos  tipologicos, deste capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: 

Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico Recto (90º) 

Médio Médio 

Quadrangular 

Sem relação com proporção vitruviana 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: EGT008 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT009 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia- Reservas 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

 

 

Bom, encontra-se ligeiramente fracturado na  voluta 

esquerda. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Egitânia, História e Arqueologia, Lx, 1956, p.115, fig.75Lídia Fernandes, Capi-

téis da Lusitânia Ocidental, vol. II, Lisboa, 1997, pp. 103 e 117 e Figura 7, números 43,44 e 45. Pela 

comparação entre a fotografia  de D. Fernando de Almeida e o desenho de Lídia Fernandes, estamos inclinados em considerar que é o 

número 43. 

Idanha-a-Velha Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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 Sec II 

Este capitel encontra-se no Museu Nacional de Arqueologia com outros dois. A todo foram estudados pela Lídia Fernan-

des, números 43, 44 e 45. 

Ao compararmos a fotografia do capitel apresentada por D. Fernando de Almeida com os desenhos que Lídia Fernandes apresenta dos 

seus capitéis, parece-nos que o capitel de Idanha é o número 43. Somando as medidas que a autora apresenta para as diferentes partes do 

capitel, dá um total de 32,5 cm altura máxima faces do capitel. 
Este capitel jónico de influência toscana é constituido por hipotraquélio, equino, apófige, plinto e duas volutas em face que correspon-

dem aos dois pulvinos de influência jónica. Geralmente, o pulvino, possui um bálteo que o aperta a meio e que,neste caso não consegui-

mos ver (não analisámos este capitel no MNA). Este capitel possui o plinto, o toro, o equino com moldura de secção rectangular, listel 

simples que se sobrepõe a leve apófige. Finalmente, junto ao fuste, o hipotraquélio. 

O equino é realtivamente baixo, comparando com os restantes elementos estruturais.  

Lídia Fernandes considera o seu capitel número 43 como integrando o grupo 1 definido para os capitéis de Ammaia (p. 117). A autora, 

como já foi referido, a propósito do capitel da Bobadela, situa cronolgicamente este tipo de capitel no início da romanização da Penínsu-

la Ibérica, século I, e tipologicamente aproxima estes capitéis dos capitéis toscanos (p. 108). Considera que este capitel, nº 43, se integra 

no século I, primeiros decénios da centúria seguinte.  

A comparação com o capitel in situ de Mérida, Casa del Anfieatro, séc.III (p. 108), é uma referência na utilização mais tardia deste tipo 

de capitéis, situação ainda não absolutamente segura. No entanto, verifica-se que este capitel é mais baixo do que o da Bobadela, sinal 

de que se situa num outros contexto e pode pertencer a um período mais Tardio da Antiguidade. A datação proposta do século II é uma 
ponderação. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

  

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Misto ( jónico de influência toscana) 
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Capitel Nº: EGT009 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT010 Sim 

Museu Arqueológico Municipal José Monteiro 

Fundão 

Fundão 

Castelo Branco 

 

 

O capitel encontra-se fragmentado ao nível de 

uma das suas volutas. 

Uma das faces do capitel desprovida de voluta pode ter sido alvo de tentativa de reaproveitamento. 

Segundo Maria Constança Santos, afirma que os capitéis foram alvo de reutilização porque uma 

das faces foi destruída talvez para adossar a parede. (p. 67). 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, nº 618-619 p.126 . Indica como biblio-

grafia, Monteiro, Pequena História, p. 91, fig.71; 

Maria Constança Santos, Arqueologia e Território Tardo-antigo e Medieval entre Peroviseu e Três Povos, 2005, pp. 66-67. 

Igreja de S. Pedro da Capinha Capinha 

Fundão Castelo Branco 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Basílica 

 

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Outro 1 

 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Romano (III/IV)  

 Diâmetro de 23 cm; Leito de assentamento com orifício para colocação do capitel ou local onde foi trabalhado. O leito de assentamento 
não deixa ver a placa de leve ressalto que o cobriria como o outro capitel tem. Mas deveria ter um sistema semelhante. O capi tel apre-

senta modelado com trépano. A Igreja de S. Pedro é descrita como tendo planta rectangular com uma nave e cabeceira (Maria Constança Santos, op. 
Cit. p. 65). O capitel apresenta quase um perfil cilíndrico, verificando-se as saliências acentuadas ao nível do pronunciado ábaco e volutas. 

 Face nº 1: A face nº 1 apresenta folha inferior de duas folhas; ao todo, a foha inferior é em número de quatro. Apresentam-se lateralmente na face do 

capitel. O capitel apresenta a folha média no eixo do capitel e no total em número de quatro. Ao todo, o capitel apresenta oi to folhas de acanto distribuí-
das numa folha inferior e outra média. As inferiores ocupam os ângulos do capitel enquanto a folha superior ocupa o seu eixo.  As folhas são de acanto 

nervurado, amplas e largas As suas folhas, inferior e média ocupam 2/3 da altura do capitel. A parte superior do capitel é caracterizada por duas vigoro-
sas volutas. Nesta face é apenas visível a voluta do lado esquerdo que se salienta pela forma como está em relevo no cálato do capitel. A voluta do lado 

direito está danificada. As volutas nascem do ponto superior ao eixo do capitel e, em leve curva/contracurva, deslocam-se para os ângulos do capitel 

enrolando-se no sentido dos ponteiros do relógio ou seja de baixo para cima. Estas duas volutas criam um espaço vazio, oco entre  elas e o cálato do 
capitel, tal é a saliência que criam em relação ao cálato de forma cilíndrica. As volutas suportam o ábaco. Este é significat ivo e tem uma pequena mol-

dura a meio da sua altura. O ábaco tem a forma do ábaco coríntio com o interior encurvado para dentro. No meio do ábaco, no eixo com a segunda 
folha axial encontra-se o florão volumoso mas pouco nítido no seu motivo, nesta face. As folhas encontram-se levemente recurvadas em saliência com 

lóbulos bem demarcados. A saliência da folha é 1/3 do seu total. O ábaco está como que escavado no seu topo fazendo como que uma concavidade. 

Face nº 2 (rodando a peça para a esquerda)     
A face número dois apresenta ambas as volutas danificadas. Em contrapartida, apresenta um florão significativamente saliente.  Este florão é uma flor 

com um botão generoso e seis pétalas. O florão é muito saliente mais até do que o ábaco, ultrapassando-o em altura.  Notam-se muito bem as folhas 
inferiores, as duas lateralmente expostas com distância entre elas. Nota-se muito bem a sua nervura central e os seus lóbulos bem demarcados em 

número de três cm espaço inter lobular em círculo e em quase triângulo. Vê-se um pouco do abaco mas o mais significativo é o florão. 

Face nº 3 : A face número três encontra-se danificada nos elementos estruturais e ornamentais mais salientes como sejam as volutas (ambas partidas), o 
ábaco e o florão que também se perdeu completamente. Pelo contrário, consegue-se visualizar com maior pormenor o cálato do capitel com as folhas 

superior e inferior. Notam-se muito bem os lóbulos laterais das folhas com a zona inter lobular. A distância entre as duas folhas inferiores mantém-se e 
nota-se folhagem nos espaços cobertos pela segunda folha superior cuja saliência se encontra partida. 

Face nº 4: A face 4 apresenta a voluta do lado direito inteira e a do lado esquerdo está partida. As folhas estão visíveis, t anto as inferiores como a 

segunda folha. Nota-se o florão embora esteja danificado na sua flor. A voluta é volumosa e enrola-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 
As volutas enrolam-se no sentido do exterior para o interior e no sentido do florão. Nota-se bem o ábaco e a sua moldura a meio da sua altura. Nota-se, 

por baixo da voluta o relevo baixo de lóbulos de folhas. A voluta parece ter um orifício marcado com a trépno, o que se não verifica na voluta da face 
nº 1. 

Gutiérrez Behemerid situa cronologicamente o capitel no século III e aponta a originalidade das volutas que se enrolam no sentido inverso ao mais 

comum; encontra um paralelo num capitel de Pompeia.  
Maria Constança Santos, refere que se encontrou em S. Pedro dois capitéis coríntios tardorromanos que poderão ter pertencido aos colunelos de um 

templete (op. Cit.p. 66). 
Estes capitéis de cronologia de contexto romano da Antiguidade Tardia, séc. III /IV foram, de alguma forma, reaproveitados na Igreja da Capinha onde 

foram encontrados juntamente com  outro material romano. 

Esta autora cita ainda o trabalho de Nuñez Rodriguez que considera estes capitéis integráveis num grupo clássico-coríntio, datável dos séculos IV-V 
(op. Cit. p. 67). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: EGT010 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT011 Sim 

Museu Arqueológico Municipal José Monteiro 

Fundão 

Fundão 

Castelo Branco 

 

 

O capitel encontra-se fragmentado ao nível de um 

das faces, despeorvido de algumas volutas e até 

motivo axial. 

Uma das faces do capitel desprovida de voluta pode ter sido alvo de tentativa de reaproveita-

mento. Segundo Maria Constança Santos, afirma que os capitéis foram alvo de reutilização por-

que uma das faces foi destruída talvez para adossar a parede. (p. 67). 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, nº 618-619 p.126 . Indica como biblio-

grafia, Monteiro, Pequena História, p. 91, fig.71; 

Maria Constança Santos, Arqueologia e Território Tardo-antigo e Medieval entre Peroviseu e Três Povos, 2005, pp. 66-67. 

Igreja de S. Pedro da Capinha Capinha 

Fundão Castelo Branco 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Basílica 

 

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Romano (III/IV)  

Diâmetro=22 cm; 

Face nº 1: Segundo capitel semelhante estruturalmente e em termos ornamentais ao primeiro capitel. A face nº 1 apresenta 

a voluta do lado esquerdo com a sua espiral mas está partida na parte mais saliente. A voluta do lado direito desapareceu totalmente dei-

xando um espaço aberto entre o início da voluta e o ábaco. As folhas no cálato do capitel: a primeira folha apresenta duas folhas nos 

ângulos do capitel a distância no eixo do mesmo. Sobre essa distância, ergue-se a segunda folha ocupando a face do capitel de uma for-
ma plena. O florão desapareceu e notam-se os dois espaços deixados entre a espiral da voluta e o ábaco suportado por esta. 

Face 2 : Esta face encontra-se muito danificada, está quase lisa quanto aos seus elementos compositivos fundamentais. As folhas estão 

sem saliência, as volutas desapareceram, bem como o florão. Os seus elementos notam-se quase em negativo na pedra e não em saliên-

cia. 

Face 3: A face três também tem falta de elementos. As folhas inferiores estão quase lisas. A folha segunda tem a sua saliência, embora 

partida do lado esquerdo. As volutas estão partidas, sobretudo a do lado esquerdo. No ângulo direito resta apenas um pouco o que foi a 

voluta na sua ligação com o ábaco. A espiral perdeu-se completamente. O florão é também inexistente parece completamente cortado do 

ábaco. Nota-se, nesta face uma palca sobre o ábaco que pouco se nota no ábaco do capitel anterior. As folhas conseguem notar-se muito 

bem nas suas nervuras (que parecem autênticos folíolos) e nos lóbulos laterais. 

Face 4: A face quatro apresenta as folhas inferiores nos seus elementos fundamentais: a folha esquerda está um pouco partida. A folha 

direita mostra as suas características. A folha axial está também partida na sua saliência. As volutas têm as espirais partidas. Nota-se, no 

tanto, as suas ligações ao ábaco que sustêm. O florão também desapareceu notam-se apenas a sua ligação ao ábaco e o formato do botão 
e pétalas inciso na pedra. A voluta do lado direito está quase a partir-se. Nota-se também o espaço vazio entre a espiral da voluta e o 

ábaco. 

A placa sobre o ábaco (scamillus) é um dispositivo de fixação cujos rebordos  funcionam como superfície de descarga  O orifíco no leito 

de assentamento pode ser devido à fixação do bloco no torno onde foi afeiçoado.(Ginouvès, Dictionnaire de l'architecture grecque et 

romaine, vol. II,1992, p. 79. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: EGT011 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT012 Sim 

in situ na  Catedral de Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova 

Castelo Branco 

 

 

Bom 

Este capitel, tal como os restantes do interior da Catedral são material romano reaproveitado. 

Não existe bibliografia específica sobre este tipo de capitel in situ da Catedral da Idanha-a-Velha. A 

bibliografia sobre a Catedral e Idanha-a-Velha referem os capitéis in situ como capitéis toscanos. 

D. Fernando de Almeida refere a desarticulação entre os tambores das colunas e os capitéis. Refere as formas variáveis dos capitéis com 

elementos do dórico e do toscano. Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 170. 

Interior da Catedral de Idanha-a-Velha: ao todo, quatro capitéis: segundo capitel 

isento na nave lateral junto à entrada sul ; nas entradas das capelas junto à nave 

Este (três adossados). 

Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

ciuitas igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Ecclesia 

 

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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 Sec I 

D. Fernando de Almeida apercebeu-se de três tipos distintos de capitéis no interior da Catedral de Idanha-a-Velha. O pri-

meiro tipo é o mais numeroso que o autor explica ter "elementos do dórico e do toscano" (op. Cit. p. 170).   

A situação com este capitel é semelhante ao capitel toscano de S. Pedro de Lourosa., CNB037. Não estudámos todos os capitéis in situ 

na Catedral de Idanha-a-Velha embora seja um trabalho ainda a desenvolver. Carlos Alberto Ferreira de Almeida (Arte da Alta Idade 

Média, História da Arte em Portugal, p. 44) refere que os capitéis, em geral, integrados na Catedral da Idanha, são toscanos mas quatro 

deles aparentam ter sido reaproveitados de capitéis jónicos de balaústres (capitéis jónicos de influência toscana). Da análise que fizémos 

de este pormenor, embora não exaustiva, parece-nos que, na nave lateral esquerda, a noroeste, poderemos considerar estes dois capitéis 

como capitéis jónicos lisos de influência toscana, embora danificados bem como os dois capitéis da nave lateral direita a nordeste. 

Escolhemos um exemplar de capitel toscano, como amostra de estudo, EGT012. 

 Tendo em conta a descrição dos capitéis toscanos por Vitrúvio, as partes formais constituintes fundamentais são: Plinto (ábaco), Equino, 

Apófige e Hipotraquélio. Ao consultarmos outros autores nomeadamente Lídia Fernandes (1997), páginas 23-97, volume II e Gutiérrez 

Behemerid( 1992) páginas 17-26,   deparamo-nos com uma dificuldade extrema em coincidir o vocabulário. Lídia Fernandes, fundamen-

talmente inspirada em Gutiérrez Behemerid indica como elementos constituintes do capitel toscano os seguintes: Ábaco, Equino, sumos-

capo e o hipotraquélio. Quanto ao que refere ao ábaco (designado plinto por Vitruvio) e ao equino, existe concordância absoluta. As 

maiores dificuldades prendem-se com as designações seguintes e a consideração do que é parte estruturante e moldura. Com efeito, Lídia 

Fernandes considera o hipotraquélio como o último elemento do capitel toscano (p.28) e  considera que este " funciona como transição 

entre o Equino e o sumoescapo ( p. 46) A nosso ver sumposcapo é uma moldura (escapo ) da parte superior do fuste. A Apófige assegura 

a transição entre o equino e o hipotraquélio ou, como é explicado por Ginouvès ( 1985), vol I, o Escapo, na extremidade do fuste, pode 

tomar o nome de Apófige (p.  ). Perante o exposto, a dificuldade parece ser compreender a diferença entre fuste e hipotraquélio, onde 

começa e acaba o capitel e onde começa e acaba o fuste e os modos de transição. Segundo Vitrúvio, o hipotraquélio faz parte do capitel e 

assim também o considera Lídia Fernande embora não se refira à mesma parte do capitel a que nos referimos. Esta situação é mais com-

plicada no sentido de determinar o tipo de capitel que existe em S. Pedro de Lourosa, sobretudo tendo em vista a ideia geral de que o 

capitel toscano se expandiu relativamante pouco pela Península Ibérica. Deste modo, Gutiérrez Behemerid e Lídia Fernandes debruça-

ram-se sobre o estudo dos capitéis toscanos, a primeria a nível peninsular (incluindo um capitel de S. Pedro de Lourosa) e a segunda a 

nível da província romana da Lusitânia. Área a Ocidente(não incluindo nenhum capitel desta Igreja). Segundo Gutiérrez Behemerid

(1992, p. 22 , os capitéis toscanos que trabalhou permitem uma atribuição tipológica baseada no perfil resultante do Equino. Uma das 

dificuldades da atribuição cronológica aos capitéis toscanos é o facto, segundo a mesma autora, de estes mostrarem poucas alterações 

morfológicas ao longo do tempo. Gutiérrez Behemerid define 6 grupos de capitéis baseados no perfil do Equino. 

Este capitel apresenta como partes constituintes, hipotraquélio, equino, toro e ábaco ou plinto. O equino é de pouca altura e está separado 

do hipotraquélio (que o liga ao fuste) e do toro (que o liga ao ábaco)por duas pequenas molduras de perfl angular, dois listéis. Comparan-

do-o aos exemplares de Lídia Fernandes (Capitéis romanos da Lusitania Ocidental, vol. II, 1997, pp. 29-33), um deles, proveniente de 

Ammaia, o nº 10, apresenta um perfil e composição estrutural muito semelhante a este. 

Tendo em conta o que foi dito, a propósito do capitel CNB037, atribuímos o século I in genere a este capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esbo-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

Toscano 
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Capitel Nº: EGT012 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT013 Sim 

in situ na  Catedral de Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova 

Castelo Branco 

 

 

Fragmentados. Segundo Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, os balaústres laterais destes capitéis foram picados. Arte Visigótica em Portugal, vol. I, 

1993, p. 44. 

Estes capitéis são produção romana reaproveitada. Segundo Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida, os balaústres laterais destes capitéis foram picados. Arte Visigótica em Portugal, 

vol. I, 1993, p. 44. 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 170: "alguns dos capitéis, precisamente 

quatro deles, apresentam no rolo três cordões verticais, paralelos de encostados uns aos outros: não sabe-

mos qual o seu significado". 

Interior da Catedral de Idanha-a-Velha: primeiro capitel nave lateral sul; E os quatro 

do lados noroeste e nordeste. D. Fernando de Almeida conta quatro capitéis, tal 

como C. Al. F. Almeida. 

Freguesia: Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Ecclesia 

 

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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 Sec II 

Segundo D. Fernando de Almeida, alguns capitéis, nomeadamente quatro, apresentam três cordões verticais paralelos 

verticais dos quais se desconhece o significado (op. Cit. p. 170). São os mesmos capitéis a que se refere Carlos Alberto 

Ferreira de Almeida, identificando, desta feita, tipologicamente, capitéis jónicos de balaústres (op. Cit. p. 44). Refere-os em número de 

quatro e apresenta dois deles. 

A questão deste tipo de capitéis já foi abordada no caso do capitel da Bobadela, CNB038. 
Este capitel apresenta características mistas de capitel toscano e capitel jónico. As características toscanas encontram-se ao nível do 

hipotraquélio, equino e toro que se lhes sobrepõe, bem como ao nível do ábaco que, neste caso, e com bem explicitou Vitrúvio, é um 

plinto. É ao nível do toro que as características  jónicas se fazem sentir. As faces do capitel são distintas. De um lado, apresenta-se o toro 

simples e lateralmente, apresenta-se um pulvino liso com duas molduras de secção circular a fazer as vezes de bálteo. 

Foi Lídia Fernandes que identificou este tipo de capitel (Capitéis romanos da Lusitânia ocidental, vol. II, pp. -103-161), já anteriormente 

identificado por Carlos Alberto Ferreira de Almeida como Jónico de balaústres (Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, 

p. 12 e 44). A autora apresenta um conjunto de 24 capitéis distribuídos por Ammaia  (regista o maior número com 16 capitéis), Serra de 

S. Mamede, Castelo de Vide (eventualmente proveniente de Évora), Alter do Chão, Constância (Herdade do Carvalhal),e três exempla-

res no Museu Nacional de Arqueologia de proveniência desconhecida (ver capitel EGT009) A autora aproxima a sua leitura deste tipo 

de capitéis ao capitéis toscanos devido à semelhança estrutural. 

Pensamos que estes capitéis, referidos em número de quatro, se assemelharão ao capitel que D. Fernando de Almeida registou em foto-

grafia em 1956. Esse capitel é o EGT009. A comparação com as dimensões fetias para esse capitel podem servir para este, o que, por 
hipótese se poderá tratar de uma altura de 32,5 cm. Atribuimos a mesma proposta de datação, ou seja, século I, aéculo II, embora, tendo 

em vista o exemplo do capitel da Casa del Anfiteatro, em Mérida, poder chegar ao século III. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular  

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Misto ( jónico de influência toscana) 
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Capitel Nº: EGT013 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: EGT014 Sim 

in situ na  Catedral de Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova 

Castelo Branco 

 

 

Bom 

Estes dois capitéis são material romano aproveitado. 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 170-171, diz: "Outros (capitéis)são de 

uma forma muito estranha; não sabemos como classificá-los, se é que não ficaram por concluir." 

Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, capitéis do teatro romano de Lisboa, nºs 69-75, p.237-241. 

Interior da Catedral de Idanha-a-Velha, nas colunas adossadas aos pilares que sus-

tentam o arco maior da nave lateral Noroeste. 

Idanha-a-Velha 

Idanha-a-Nova Castelo Branco 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ciuitas Igaeditanorum 

Grupo episcopal egitaniense 

Egitaniense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Ecclesia 

 

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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 Sec I 

Estes dois capitéis apresentam a particularidade de estarem completamente privados de ornamentação. Constituem uma 

unidade básica entre ábaco e cálato. Este está tolamente liso e seria, certamente revestido a estuque. O que se nota são os 

ângulos do ábaco que se projectam para o exterior. Também é interessante notar, no eixo do capitel, o local do florão. Estes capitéis são 

muito semelhantes, aos exemplares, em número de sete ou oito, provenientes do Teatro Romano de Olisipo e estudados por Lídia Fernan-

des. Esta autora notou a sua proximidade, com a descrição que deles efectuou, D. Fernando de Almeida e com uma fotografia que este 
autor apresentou no seu livro Egitânia- História e Arqueologia, p. 100 e figura 64. Este autor estranhou estes capitéis mas compreendeu 

que eles não tinham sido terminados.  Lídia Fernandes considera que o exemplar de Idanha, apresentado na figura 64 por D. Fernando de 

Almeida teria sido desbastado aquando da sua colocação na Igreja actual (op. Cit. p. 239).  A autora tentou ainda obter, em Idanha-a-

Velha, uma indicação de medidas deste capitel. Tal não foi possivel, o que a levou a chegar às medidas pela escala e desenhos de D. Fer-

nando de Almeida. As medidas que indicou são : Altura: 50 cm; largura da Base: 55 cm e largura do ábaco: 70 cm (op. Cit. p. 239).  

Antonieta Ribeiro (Os capitéis romanos do teatro de Olisipo, Miscellanea em homenagem ao professor Bairrão Oleiro, 1996, pp.477-484) 

integra alguns destes capitéis corintios e indica uma altura m  

A mesma autora, muito próxima ao da Egitania, oscilando entre 49,5 cm e 46,5 cm. 

Lídia Fernandes coloca ainda a hipótese de estar perante capitéis toscanos. Situa cronologicamente o conjunto de capitéis do teatro roma-

no no início do século I aquando da sua construção (e não remodelação).  

Mais tarde, Lídia Fernandes ( A Decoração de Época romana: o municipium olisiponense, O Arqueólogo Português, 2007, p. 323)avança 

com a sua dúvida tipológica quanto aos capitéis coríntios de Olisipo:  reclassifica como toscanos, os capitéis do Teatro Romano de Lisboa 
que considerou, até ao momento, como coríntios. " Quanto aos exemplares toscanos estes referem-se aos capitéis do teatro romano que, 

até ao momento, haviam sido considerados como coríntios, classificação da qual comungámos por muito tempo(…) Uma leitura mais 

acurada destas peças e, sobretudo, a comparação com peças similares de outras cidades romanas do actual território nacional, levaram-nos 

a apresentar uma nova perspectiva sobre estes exemplares, a qual apresentaremos em trabalho próximo." 

Em relação à Egitânia, é interessante notar o mesmo princípio de elaboração dos capitéis e os do teatro de Olisipo. Destinar-se-ia este tipo 

de capitéis a uma funçãoi fundamentalmente ornamental devido à componente em estuque tão determinante? Onde poderiam ter estado 

estes capitéis antes de serem desprovidos do seu revestimento? O local onde foram colocados na Igreja igeditana mostra que foram esco-

lhidos para estar ali. Ver capítulo sobre Capitéis de Idanha-a-Velha. 

P. Pensabene apresenta três capitéis (Scavi di Ostia, VII I capitelli, 1973, nºs 550, 546 e 547) que classifica como Capitéis esboçados com 

ábaco corintizante e data da segunda metade do século IV. Trata-se de capitéis com o formato semelhante a estes dois que surgem na 

Catedral da Egitania mas que se distinguem pela presença nos exemplares de Óstia, de uma saliência no centro do ábaco que é a flor do 
mesmo. O corpo do capitel parece possuir algumas incisões. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

50-69 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capiteis esboçados:  
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Capitel Nº: EGT014 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: LMC001 Sim 

Igreja de S. Pedro de Balsemão 

 

Lamego 

Viseu 

 

 

Bom Não aparenta. 

Joaquim de Vasconcelos, A Arte românica em Portugal, 1992 (referente a 1914); p. 9 e 64; 

Manuel Goméz Moreno, Iglesias Mozarabes, 1919, pp. 97-98; 

D.José Pessanha, S.Pedro de Balsemão e S.Pedro de Lourosa, Arquitectura pré-românica em Portugal, 1927, pp. 4-45; 

Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, 1928, pp. 372-374;  

Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal, volume I, 1942;  
D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, nº 240, Lâmina XXXIX e p. 222; 

Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, pp. 168; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, Vol.2, 1993, pp. 133-136; 

Manuel Luís Real, O disco de Sabante e a influência da arte asturiana na área galaico-portuguesa, Carlos Alberto Ferreira de Almeida-

in memoriam, 1999, pp. 261-274; 

Paulo Almeida Fernandes, Ecletismo. Calssicismo. Regionalismo. Os caminhos da Arte Crsitã no Ocidente peninsular entre Afonso 

III e al-Mansur, Muçilmanos…p. 299; 

Javier Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de la Hispania (ss.IV-VIII), capitel nº NOE013, vol. II, p. 522 e vol.I, pp. 

314 (não se percebe qual a datação que o autor dá ao capitel pois apenas se refere ao NOE012 e NOE014).Este autor apresenta três 

capitéis de S. Pedro de Balsemão que considera todos diferentes entre si e todos reaproveitados. 

In situ na nave norte, lado oeste da Igreja de S. Pedro de Balsemão.  

Lamego Viseu 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Coilarni (segundo Jorge Alarcão, o Domínio romano em Portugal, 2002, p.38-

39. 

Grupo episcopal lamecense 

Lamecense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: Basílica  Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 308 



 

Século X  

A bibliografia apresentada é parte de uma lista extensa sobre S. Pedro de Balsemão. Esta bibliografia aborda os capitéis 

em conjunto com o tema geral da Igreja. D. Fernando de Almeida é específico com os capitéis, assim como Javier Maga-

ña que, aliás se baseou nas fotografias de D. Fernando de Almeida. Este autor apresenta três capitéis, dois do mesmo tipo e outro distin-

to. Não diz onde se encontram concretamente em termos de coluna e de nave; por essa razão assumimos que a correspondência é esta. 

 Capitel in situ com um granito distinto do da coluna. Encontra-se ligado à coluna por uma massa. Mede em altura máxima 28 cm. 
Capitel caracterizado por um cálato e ábaco bem destacado e distintos. O cálato encontra-se preenchido por duas folhas, a inferior e a 

média. A folha inferior é constituída por doze pequenas(em relação à dimensão da folha media)folhas distribuídas da seguinte forma: 

duas pequenas folhas nervuradas de acanto em cada uma das faces; dos lados dessas folhas surgem outras duas que se dispõem nas suas 

arestas. As folhas são nervuradas, apresentam nervura central e folíolos laterais; dobram-se ligeiramente na sua ponta. A folha média é 

constituída por oito folhas disposta uma em face e duas angularmente. As folhas médias são maiores em altura e em largura do que as 

folhas inferiores. Apresentam forte nervura central e folíolos laterais. Os folíolos não parecem distinguir-se entre eles mas formam quase 

como que um desenho contínuo no qual se notam os rebordos dos mesmos folíolos e a ponta redonda do acanto dobrando-se sobre si 

próprio. 

Sobre as folhas erguem-se hélices e volutas que se enrolam em espiral. As volutas em espiral, sob o ábaco e as hélices na direcção do 

eixo vertical do capitel sob o florão. Tanto as hélices como as volutas apresentam um pequena presilha que as une, as volutas na aresta 

do capitel e as hélices no eixo frontal do mesmo, em relevo, ou seja salientando-se do cálato. 

O ábaco é saliente, ocupando mais do que 1/7 da altura do capitel como Vitrúvio recomenda. O ábaco é moldurado com três faixas de 
molduras de perfil rectangular sobrepostas, sendo as maiores as exteriores, em cima e em baixo e a mais estreita no meio. 

O florão é uma flor quadripétala com botão interior, cuja dimensão ocupa totalmente a altura do ábaco e, em largura, a das hélices e 

folhas inferiores situadas na linha do eixo vertical do capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: LMC001 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: LMC002 Sim 

Igreja de S. Pedro de Balsemão 

 

Lamego 

Viseu 

 

 

Bom 

Não aparenta; o capitel foi reutilizado na Igreja. 

Joaquim de Vasconcelos, A Arte românica em Portugal, 1992 (referente a 1914); p. 9 e 64; 

Manuel Goméz Moreno, Iglesias Mozarabes, 1919, pp. 97-98; 

D.José Pessanha, S.Pedro de Balsemão e S.Pedro de Lourosa, Arquitectura pré-românica em Portugal, 1927, pp. 4-45; 

Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, 1928, pp. 372-374;  

Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal, volume I, 1942;  
D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, nº 241, Lâmina XXXIX e p. 222, o autor refere que deve ter sido feito 

durante as obras de reparação do século XVII. 

Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, pp. 168; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, Vol.2, 1993, pp. 133-136; 

Manuel Luís Real, O disco de Sabante e a influência da arte asturiana na área galaico-portuguesa, Carlos Alberto Ferreira de Almeida-in 

memoriam, 1999, pp. 261-274; 

Paulo Almeida Fernandes, Ecletismo. Calssicismo. Regionalismo. Os caminhos da Arte Crsitã no Ocidente peninsular entre Afonso III e 

al-Mansur, Muçilmanos…p. 299; 

Javier Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de la Hispania (ss.IV-VIII), capitel nº NOE014, vol. II, p. 522 e vol.I, pp. 314. 

Considera este capitel semelhante a outro da Catedral de Otranto, na Itália e datado do século XI. Este autor apresenta três capitéis de S. 

Pedro de Balsemão que considera todos diferentes entre si e todos reaproveitados. 

In situ na nave norte lado este da Igreja de S. Pedro de Balsemão  

Lamego Viseu 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Coilarni Grupo episcopal lamecense 

Lamecense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: Basílica  Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Século X  

Capitel in situ idêntico ao capitel LMC001. 

Capitel caracterizado por um cálato e ábaco bem destacados e distintos. O cálato encontra-se preenchido por duas folhas, 

a inferior e a média. A folha inferior é constituída por doze pequenas(em relação à dimensão da folha media)folhas distribuídas da 

seguinte forma: duas pequenas folhas nervuradas de acanto em cada uma das faces; dos lados dessas folhas surgem outras duas que se 

dispõem nas suas arestas. As folhas são nervuradas, apresentam nervura central e folíolos laterais; dobram-se ligeiramente na sua ponta. 
A folha média é constituída por oito folhas disposta uma em face e duas angularmente. As folhas médias são maiores em altura e em 

largura do que as folhas inferiores. Apresentam forte nervura central e folíolos laterais. Os folíolos não parecem distinguir-se entre eles 

mas formam quase como que um desenho contínuo no qual se notam os rebordos dos mesmos folíolos e a ponta redonda do acanto 

dobrando-se sobre si próprio. 

Sobre as folhas erguem-se hélices e volutas que se enrolam em espiral. As volutas em espiral, sob o ábaco e as hélices na direcção do 

eixo vertical do capitel sob o florão. Tanto as hélices como as volutas apresentam um pequena presilha que as une, as volutas na aresta 

do capitel e as hélices no eixo frontal do mesmo, em relevo, ou seja salientando-se do cálato. 

O ábaco é saliente, ocupando mais do que 1/7 da altura do capitel como Vitrúvio recomenda. O ábaco é moldurado com três faixas de 

molduras de perfil rectangular sobrepostas, sendo as maiores as exteriores, em cima e em baixo e a mais estreita no meio. 

O florão é uma flor quadripétala com botão interior, cuja dimensão ocupa totalmente a altura do ábaco e, em largura, a das hélices e 

folhas inferiores situadas na linha do eixo vertical do capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: LMC002 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: LMC003 Sim 

S. Pedro de Balsemão 

 

Lamego 

Viseu 

 

 

Bom 

O capitel aparenta um talhe mais cuidadoso ao nível da parte inferior do cálato onde estão as folhas; a 

parte superior, hélices, volutas e ábaco, mais lineares. O capitel foi reutilizado. 

Joaquim de Vasconcelos, A Arte românica em Portugal, 1992 (referente a 1914); p. 9 e 64; 

Manuel Goméz Moreno, Iglesias Mozarabes, 1919, pp. 97-98; 

D.José Pessanha, S.Pedro de Balsemão e S.Pedro de Lourosa, Arquitectura pré-românica em Portugal, 1927, pp. 4-45; 

Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, 1928, pp. 372-374;  

Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal, volume I, 1942;  
D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, nº 239, Lâmina XXXIX e p. 222; 

Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, pp. 168; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, Vol.2, 1993, pp. 133-136; 

Manuel Luís Real, O disco de Sabante e a influência da arte asturiana na área galaico-portuguesa, Carlos Alberto Ferreira de Almeida-in 

memoriam, 1999, pp. 261-274; 

Paulo Almeida Fernandes, Ecletismo. Calssicismo. Regionalismo. Os caminhos da Arte Crsitã no Ocidente peninsular entre Afonso III e 

al-Mansur, Muçilmanos…p. 299; 

Javier Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de la Hispania (ss.IV-VIII), capitel nº NOE012, vol. II, p. 523 e vol.I, pp. 314. 

O autor apresenta três capitéis de S. Pedro de Balsemão que considera todos diferentes entre si e todos reaproveitados. 

Data esta capitel do século IV. 

In situ na nave sul, lado oeste da Igreja de S. Pedro de Balsemão  

Lamego Viseo 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Coilarni 

Grupo episcopal lamecense 

Lamecense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: Basílica  

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Bisel e Trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Romano (IV)  

Este capitel é o primeiro de um conjunto de quatro capitéis que pertencem à mesma tipologia e que se situam na nave sul 

e à entrada da abside. D. Fernando de Almeida,não apresenta mais capitel nenhum, nem Javier Magaña que se baseou nas 

fotografias de D. Fernando de Almeida. 

Capitel in situ correspndente à nave sul. Capitel de tipologia de folhas nervuradas, coríntio mas de tipo diferente do LMC001 e 

LMC002: capitel mais alto, de diâmetro mais estreito , não se ajustando bem ao diâmetro do fuste como os capitéis anteriores. O diâme-
tro do fuste é maior do que o diâmetro do leito de assentamento do capitel. 

O capitel possui distintamente o ábaco e o cálato.  

No cálato, dispõem-se duas folhas, a inferior e a média. A folha inferior conta com duas folhas em face, num total de oito folhas. Esta 

folha é muito alta e ocupa mais do que 1/3 da altura do cálato, normas vitruvianas.  

 A folha média apresenta-se sobre a primeira e nos seus intervalos disposta uma em face e uma outra em cada aresta angular do capitel. 

Ao todo, perfaz oito folhas como a inferior. O número total de dezasseis folhas enquadra-se no tipo comum de capitel coríntio, enquanto 

o capitel anterior ultrapassa esse número. As folhas, tanto as inferiores como as médias apresentam-se trepanadas na zona interlobular. 

A folha inferior tem nervura central e folíolos de zona interlobular a trépano. Este tipo de folha de acanto, levemente recurva obedece a 

um tipo mais comum de folha de acanto. 

A parte superior do capitel correspondente às hélices e volutas cpntrasta com a primeira em termos de talhe mais esquemático. Os caulí-

culos subdividem-se no cálato do capitel e dirigem-se em direcções opostas, para o eixo central do capitel ou para os vértices angulares 

superiores do capitel. Os caulículos apresentam nervuras que os aproxima de folhas. As espirais das hélices e das volutas apresentam-se 
desgastadas. As volutas dispostas nos vértices do capitel sob o ábaco, deixam um espaço livre, côncavo. 

O ábaco que se lhes sobrepõe é estreito e de dimensões mais próximas do 1/7 recomendado por Vitrúvio.  

O motivo florão do ábaco é mais discreto do que o florão declarado dos capitéis anteriores.Não se define a sua forma embora pareça 

acompanhar o perfil rectangular do ábaco, o que lhe confere um formato quadrangular. 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de La Peninsula Iberica, 1992, apresenta dois capitéis, nºs 632 e 633, p. 128, da Provincia de 

Orense, que estão na fachada do Museu Arqueológico e que são muito semelhantes a estes quatro (LMC003-LMC006) de S. Pedro de 

Balsemão bem como o número 634 de San Juan de Baños. 

Javier Maganã apresenta dois capitéis ds Basílica de Setecoros, Pontevedra que registam semelhanças estilísticas: nºs NOE007  em gra-

nito e NOE008, imagem p. 522 e texto p.314, datados da segunda metade do século III e séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e 
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Capitel Nº: LMC003 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: LMC004 Sim 

S. Pedro de Balsemão 

 

Lamego 

Viseu 

 

 

Razoável, apresentando-se mais desgastado numa 

das suas faces; numa delas uma tonalidade preta 

cobre parte das folhas. 

O capitel aparenta um talhe mais cuidadoso ao nível da parte inferior do cálato onde estão as folhas; 

a parte superior, hélices, volutas e ábaco, mais lineares. O capitel foi reutilizado na Igreja. 

Joaquim de Vasconcelos, A Arte românica em Portugal, 1992 (referente a 1914); p. 9 e 64; 

Manuel Goméz Moreno, Iglesias Mozarabes, 1919, pp. 97-98; 

D.José Pessanha, S.Pedro de Balsemão e S.Pedro de Lourosa, Arquitectura pré-românica em Portugal, 1927, pp. 4-45; 

Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, 1928, pp. 372-374;  

Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal, volume I, 1942;  
D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, nº 249, Lâmina XXXIX e p. 222, é o que apresenta desta tipologia. 

Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, pp. 168; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, Vol.2, 1993, pp. 133-136; 

Manuel Luís Real, O disco de Sabante e a influência da arte asturiana na área galaico-portuguesa, Carlos Alberto Ferreira de Almeida-in 

memoriam, 1999, pp. 261-274; 

Paulo Almeida Fernandes, Ecletismo. Calssicismo. Regionalismo. Os caminhos da Arte Crsitã no Ocidente peninsular entre Afonso III e 

al-Mansur, Muçilmanos…p. 299; 

Javier Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de la Hispania (ss.IV-VIII), vol. II, p. 522 e vol.I, pp. 314. Este autor apresen-

ta três capitéis de S. Pedro de Balsemão que considera todos diferentes entre si e todos reaproveitados. 

In situ na nave sul lado este da Igreja de S. Pedro de Balsemão.  

Lamego Viseu 

Sim Não Província Lusitânia 

Coilarni Grupo episcopal lamecense 

Lamecense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: Basílica  

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Bisel e Trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Romano (IV)  

Capitel in situ idêntico ao LMC003 com altura de 31 cm. 

Capitel de tipologia de folhas nervuradas, coríntio mas de tipo diferente do LMC001 e LMC002: capitel mais alto, de 

diâmetro mais estreito , não se ajustando bem ao diâmetro do fuste como os capitéis anteriores. O diâmetro do fuste é maior do que o 

diâmetro do leito de assentamento do capitel. 

O capitel possui distintamente o ábaco e o cálato.  
No cálato, dispõem-se duas folhas, a inferior e a média. A folha inferior conta com duas folhas em face, num total de oito folhas. Esta 

folha é alta e ocupa cerca de  1/3 da altura do cálato, normas vitruvianas.  

 A folha média apresenta-se sobre a primeira e nos seus intervalos disposta uma em face e uma outra em cada aresta angular do capitel. 

Ao todo, perfaz oito folhas como a inferior. O número total de dezasseis folhas enquadra-se no tipo comum de capitel coríntio, enquanto 

o capitel anterior ultrapassa esse número. As folhas, tanto as inferiores como as médias apresentam-se trepanadas na zona interlobular. 

A folha inferior tem nervura central e folíolos de zona interlobular a trépano. Este tipo de folha de acanto, levemente recurva obedece a 

um tipo mais comum de folha de acanto. 

A parte superior do capitel correspondente às hélices e volutas contrasta com a primeira em termos de talhe mais esquemático. Os caulí-

culos subdividem-se no cálato do capitel e dirigem-se em direcções opostas, para o eixo central do capitel ou para os vértices angulares 

superiores do capitel. Os caulículos apresentam nervuras que os aproxima de folhas. As espirais das hélices e das volutas apresentam-se 

desgastadas. As volutas dispostas nos vértices do capitel sob o ábaco, deixam um espaço livre, côncavo. 

O ábaco que se lhes sobrepõe é estreito e de dimensões mais próximas do 1/7 recomendado por Vitrúvio.  
O motivo florão do ábaco é mais discreto do que o florão declarado dos capitéis anteriores.Não se define a sua forma embora pareça 

acompanhar o perfil rectangular do ábaco, o que lhe confere um formato quadrangular. 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de La Peninsula Iberica, 1992, apresenta dois capitéis, nºs 632 e 633, p. 128, da Provincia de 

Orense, que estão na fachada do Museu Arqueológico e que são muito semelhantes a estes quatro (LMC003-LMC006) de S. Pedro de 

Balsemão. 

Javier Maganã apresenta dois capitéis ds Basílica de Setecoros, Pontevedra que registam semelhanças estilísticas: nºs NOE007  em gra-

nito e NOE008, imagem p. 522 e texto p.314, datados da segunda metade do século III e séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e 
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Capitel Nº: LMC004 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: LMC005 Sim 

Igreja de S. Pedro de Balsemão 

 

Lamego 

Viseu 

 

 

As faces do capitel encontram-se bastante desgastadas. 

O capitel aparenta um talhe mais cuidadoso ao nível da parte inferior do cálato onde estão as 

folhas; a parte superior, hélices, volutas e ábaco, mais lineares. O capitel foi reutilizado na Igreja. 

Joaquim de Vasconcelos, A Arte românica em Portugal, 1992 (referente a 1914); p. 9 e 64; 

Manuel Goméz Moreno, Iglesias Mozarabes, 1919, pp. 97-98; 

D.José Pessanha, S.Pedro de Balsemão e S.Pedro de Lourosa, Arquitectura pré-românica em Portugal, 1927, pp. 4-45; 

Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, 1928, pp. 372-374;  

Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal, volume I, 1942;  
D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, nº 249, Lâmina XXXIX e p. 222, é o que apresenta desta tipologia. 

Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, pp. 168; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, Vol.2, 1993, pp. 133-136; 

Manuel Luís Real, O disco de Sabante e a influência da arte asturiana na área galaico-portuguesa, Carlos Alberto Ferreira de Almeida-in 

memoriam, 1999, pp. 261-274; 

Paulo Almeida Fernandes, Ecletismo. Calssicismo. Regionalismo. Os caminhos da Arte Crsitã no Ocidente peninsular entre Afonso III e 

al-Mansur, Muçilmanos…p. 299; 

Javier Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de la Hispania (ss.IV-VIII), vol. II, p. 522 e vol.I, pp. 314. Este autor apresen-

ta três capitéis de S. Pedro de Balsemão que considera todos diferentes entre si e todos reaproveitados. 

In situ na entrada da abside, lado esquerdo/Norte da Igreja de S. Pedro de Balsemão  

Lamego Viseu 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Coilarni 

Grupo episcopal lamecense 

Lamecense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: Basílica  

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Bisel e Trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Romano (IV)  

Altura 29 cm; Capitel estrutural e ornamentalmente muito semelhante aos capitéis LMC003 e LMC004, embora de meno-

res dimensões. 

Capitel de tipologia de folhas nervuradas, coríntio mas de tipo diferente do LMC001 e LMC002. O diâmetro do fuste ajusta-se ao diâ-

metro do leito de assentamento do capitel.O ligeiro desajuste é com a imposta. 

O capitel possui distintamente o ábaco e o cálato. No cálato, dispõem-se duas folhas, a inferior e a média. A folha inferior conta com 
duas folhas em face, num total de oito folhas.  A folha média apresenta-se sobre a primeira e nos seus intervalos disposta uma em face e 

uma outra em cada aresta angular do capitel. Ao todo, perfaz oito folhas como a inferior. O número total de dezasseis folhas enquadra-se 

no tipo comum de capitel coríntio. As folhas, tanto as inferiores como as médias devem apresentar-se trepanadas na zona interlobular, o 

que não se consegue visualizar bem. Este tipo de folha de acanto, levemente recurva obedece a um tipo mais comum de folha de acanto. 

A parte superior do capitel correspondente às hélices e volutas apresenta talhe mais esquemático. Os caulículos subdividem-se no cálato 

do capitel e dirigem-se em direcções opostas, para o eixo central do capitel ou para os vértices angulares superiores do capitel.  As espi-

rais das hélices e das volutas apresentam-se desgastadas. As volutas dispostas nos vértices do capitel sob o ábaco, deixam um espaço 

livre, côncavo. 

O ábaco que se lhes sobrepõe é estreito e de dimensões mais próximas do 1/7 recomendado por Vitrúvio.  

O motivo florão do ábaco é mais discreto do que o florão declarado dos capitéis anteriores.Não se define a sua forma embora pareça 

acompanhar o perfil rectangular do ábaco, o que lhe confere um formato quadrangular. 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de La Peninsula Iberica, 1992, apresenta dois capitéis, nºs 632 e 633, p. 128, da Provincia de 
Orense, que estão na fachada do Museu Arqueológico e que são muito semelhantes a estes quatro (LMC003-LMC006) de S. Pedro de 

Balsemão. 

Javier Maganã apresenta dois capitéis ds Basílica de Setecoros, Pontevedra que registam semelhanças estilísticas: nºs NOE007  em gra-

nito e NOE008, imagem p. 522 e texto p.314, datados da segunda metade do século III e séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e 
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Capitel Nº: LMC005 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: LMC006 Sim 

Igreja de S. Pedro de Balsemão 

 

Lamego 

Viseu 

 

 

As faces do capitel encontram-se bastante 

desgastadas. 

O capitel aparenta um talhe mais cuidadoso ao nível da parte inferior do cálato onde estão as 

folhas; a parte superior, hélices, volutas e ábaco, mais lineares. O capitel foi reutilizado na 

Igreja. 

Joaquim de Vasconcelos, A Arte românica em Portugal, 1992 (referente a 1914); p. 9 e 64; 

Manuel Goméz Moreno, Iglesias Mozarabes, 1919, pp. 97-98; 

D.José Pessanha, S.Pedro de Balsemão e S.Pedro de Lourosa, Arquitectura pré-românica em Portugal, 1927, pp. 4-45; 

Vergílio Correia, Arte Visigótica, História de Portugal, 1928, pp. 372-374;  

Aarão de Lacerda, História da Arte em Portugal, volume I, 1942;  
D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, nº 249, Lâmina XXXIX e p. 222, é o que apresenta desta tipologia. 

Theodor Hauschild, Arte Visigótica, História da Arte em Portugal, vol. I, pp. 168; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Arte da Alta Idade Média, História da Arte em Portugal, Vol.2, 1993, pp. 133-136; 

Manuel Luís Real, O disco de Sabante e a influência da arte asturiana na área galaico-portuguesa, Carlos Alberto Ferreira de Almeida-in 

memoriam, 1999, pp. 261-274; 

Paulo Almeida Fernandes, Ecletismo. Calssicismo. Regionalismo. Os caminhos da Arte Crsitã no Ocidente peninsular entre Afonso III e 

al-Mansur, Muçilmanos…p. 299; 

Javier Magaña, Capiteles tardorromanos e altomedievales de la Hispania (ss.IV-VIII), vol. II, p. 522 e vol.I, pp. 314. Este autor apresen-

ta três capitéis de S. Pedro de Balsemão que considera todos diferentes entre si e todos reaproveitados. 

In situ na entrada da abside, lado direito/Sul da Igreja de S. Pedro de Balsemão.  

Lamego Viseu 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Coilarni 

Grupo episcopal lamecense 

Lamecense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: Basílica  

Planta Basilical com uma abside 

Granito 

Bisel e Trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Emeritense 
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Romano (IV)  

Este capitel, tal como o LMC005, apresenta-se mais desgastado; é um capitel em termos estruturais e ornamentais seme-

lhante aos três anteriores embora seja, desse conjunto,  o mais pequeno, equivalente à dimensão do LMC001 e LMC002. 

Capitel com altura de 27 cm. 

Capitel de tipologia de folhas nervuradas, coríntio mas de tipo diferente do LMC001 e LMC002. O diâmetro do fuste ajusta-se ao diâ-

metro do leito de assentamento do capitel.O ligeiro desajuste é com a imposta. 
O capitel possui distintamente o ábaco e o cálato. No cálato, dispõem-se duas folhas, a inferior e a média. A folha inferior conta com 

duas folhas em face, num total de oito folhas.  A folha média apresenta-se sobre a primeira e nos seus intervalos disposta uma em face e 

uma outra em cada aresta angular do capitel. Ao todo, perfaz oito folhas como a inferior. O número total de dezasseis folhas enquadra-se 

no tipo comum de capitel coríntio. As folhas, tanto as inferiores como as médias devem apresentar-se trepanadas na zona interlobular, o 

que não se consegue visualizar bem. Este tipo de folha de acanto, levemente recurva obedece a um tipo mais comum de folha de acanto. 

A parte superior do capitel correspondente às hélices e volutas apresenta talhe mais esquemático. Os caulículos subdividem-se no cálato 

do capitel e dirigem-se em direcções opostas, para o eixo central do capitel ou para os vértices angulares superiores do capitel.  As espi-

rais das hélices e das volutas apresentam-se desgastadas. As volutas dispostas nos vértices do capitel sob o ábaco, deixam um espaço 

livre, côncavo. 

O ábaco que se lhes sobrepõe é estreito e de dimensões mais próximas do 1/7 recomendado por Vitrúvio.  

O motivo florão do ábaco é mais discreto do que o florão declarado dos capitéis anteriores.Não se define a sua forma embora pareça 

acompanhar o perfil rectangular do ábaco, o que lhe confere um formato quadrangular. 
Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de La Peninsula Iberica, 1992, apresenta dois capitéis, nºs 632 e 633, p. 128, da Provincia de 

Orense, que estão na fachada do Museu Arqueológico e que são muito semelhantes a estes quatro (LMC003-LMC006) de S. Pedro de 

Balsemão. 

Javier Maganã apresenta dois capitéis ds Basílica de Setecoros, Pontevedra que registam semelhanças estilísticas: nºs NOE007  em gra-

nito e NOE008, imagem p. 522 e texto p.314, datados da segunda metade do século III e séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

Folhas nervuradas, hélices e 
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Capitel Nº: LMC006 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OLS001 Sim 

Reservas do Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas 

S. João das Lampas 

Sintra 

Lisboa 

SMO/LR/57-3 

 

Bom, embora apresente as volutas partidas. Uma 

das faces tem a parte dos óvalos e dardos parti-

dos (Face 2) e outra (Face 3) apresenta a parte 

superior do capitel muito desgastado com excepção da parte de folhas e linguetas. 

Ausência uniforme de pontas do ábaco, volutas nos 4 ângulos e florão,devendo ter sido pro-

positadamente cortados. Intervenção provável ao nível do leito de espera com orifício central  

escavado, ligado a  canal de escoamento. J.M. diz que tinha argamassa. 

Encontrava-se incluído nos muros da Capela de S. Miguel como material de 

enchimento. 

S. João da Lampas 

Sintra Lisboa 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Olisipo  

Olisiponense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Coluna isenta 

D. Fernando de Almeida, Escavações em Odrinhas, Comunicações dos Serviços de Portugal, Vol. 

XXXIX, 1958, p. 16; 

Joaquim Fontes; D. Fernando de Almeida, Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas, Catálogo, 1960, p. 24-25 e figura p. 12; 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, vol. I, p. 115; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, 1993, p. 18 e 23; 
gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Península Ibérica, 1992, nº 789. 

Lídia Fernandes, Capitéis da Lusitânia Ocidental, volumes II e III; capitel nº 116. 

Justino Maciel, A Antiguidade Tardia no Ager Olisiponense, 1999, p. 16-17; 55; 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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D. Fernando de Almeida (Arte visigótica, 1962,p, 115) refere  que retirara da parede da Capela de S. Miguel, um "belo 

capitel". Em 1970, Joaquim Fontes e D. Fernando de Almeida (Catálogo), referem o achado do capitel, classificado como 

" tardio, de influência síria", p. 24-25; Segundo Lídia Fernandes, as informações de D. Fernando de Almeida dão conta que o capitel foi 

descoberto em 1957  incluido nos muros da Capela de S. Miguel como material de enchimento, portanto, reutilizado sem contexto.  

Medidas: 36 cm de diâmetro do leito de assentamento;  entre 55 e 59 cm de diagonal do ábaco; 57 cms de altura máxima do capítel; 
quatro zonas, um moldura  e respectivas medidas: 1. folhas = 21 cms; 2. Linguetas= 10 cms; moldura= 1 cm; 3. óvalos =13 cms; 4. ába-

co= 12 cms. Apresentamos as quatro faces do capitel na documentação anexa. 

Este capitel apresenta um formato quase troncocilíndrico. As volutas que estão partidas, conferir-lhe-iam uma forma troncónica.  A sua 

dimensão é considerável e verifica-se que não se aproxima às proporções vitruvinas. Observando o capitel na sua totalidade, pode afir-

mar-se que tem as suas quatro faces com os ângulos bastante destruídos, não se conseguindo analisar possíveis volutas, que seriam, ten-

do em conta a tipologia do capitel, jónicas.  Analisado este capitel em altura, pode-se notar cinco zonas: 1- a inferior que é constituída 

por folhas, uma folha em face e duas em ângulo, num total de 8 folhas. A folha mais alta é a folha do centro e dos ângulos. Nos seus 

intervalos, duas folhas mais pequenas, resultam da união dos folíolos laterais da outras maiores mas ao mesmo tempo,  parecem folhas 

autónomas e distintas; parecem folhas de palma; neste primeiro plano, verifica-se a presença  de três folhas de acanto com a ponta revi-

rada e duas folhas com  estrias ligando-se. Este efeito, juntamente com o biselado dos folíolos, aproxima este tratamente do acanto espi-

nhoso. A segunda zona é constituída por folhinhas de bordos redondos, linguetas (segundo Lídia Fernandes e Gutiérrez Behemerid; e 

folhas largas baixas e planas redondas nos extremos, terminologia de Antonieta Ribeiro) a todo o perímetro do capitel (1,71 metros de 
perímetro de circunferência); 3- A seguir a este nível, nota-se uma fina moldura de astrágalo de 1/2 cms de altura, decorado com dois 

pequenos discos verticais espaçados: espaço entre discos= 7 cms); A 4 zona é constituída por três óvalos incompletos ou seim-óvalos, 

com as respectivas setas ou dardos em número de dois; Esta zona constitui o topo do cálato que, a partir daí, tem uma reêntrância de 4 

cms para o interior, podendo funcionar como canal. A decoração do cimácio jónico é composto por um ovalo central e os dois laterais. 

Os laterais estão cobertos com semiplametas e um pequeno círculo e semi-círculo que se nota melhor nas faces 3 e 4. G. Behemerid afir-

ma que são duas semi-palmetas com três lóbulos; Lídia Fernades considera palmetas de três lóbulos. A 5 e última zona deste capitel é a 

parte correspondente ao ábaco coríntio com duas molduras. Os ângulos do ábaco também estão partidos. A face 3 deste capitel está bas-

tante desgastada, não se podendo observar a reentrância do cálato. 

Tiplogia de capitel compósito 2 = misto coríntio e jónico. A ornamentação do capitel está aderida ao cálato. Um aspecto interessante a 

ressaltar é o facto de o capitel possuir como que várias zonas, e uma delas se apresentar em perímetro de cilíndro ao contrário das res-

tantes que formam quatro faces. De certo modo, lembra ao capitéis bizantinos de duas zonas. (Kautzsch, vários exemplos dos quais 
salientamos o número 523  ( tafel 32) no quel se notam perfeitamente duas zonas distintas no capitel: uma com as faces redondas como 

um cilíndro e outra com as faces planas.  

Carlos Alberto F. de Almeida considera-o capitel misto de influência orientalizante e data-o do século V ou inícios do século VI. 

Gutiérrez Behemerid associa a folha de acanto ao acanto espinhoso e data o capitel dos inícios do século III; 

Lídia Fernandes aponta como paralelo para este capitel, o capitel de Miróbriga, junto ao forum cuja face frontal se encontra também 

decorada com linguetas.(p. 495, vol. II). Atribui cronologicamente este capitel aos inícios do século III ou talvez anterior pois considera 

os seus elementos ornamentais são empregues no período romano, como palmetas, linguetas. Consiedra que, ao nível da folha inferior, 

se acentua, elementos geométricos.  

Este capitel apresenta um conjunto de características peculiares: a dimensão considerável, a mistura de elementos coríntios e jónicos 

intervalados com a moldura de linguetas. Enquanto se pode definir no capitel quatro faces atendendo à parte coríntia e cimácio jónico, a 

parte das linguetas apresenta um perímetro circular sem distinção de faces. A ornamentaçãp remete para um certo classicismo de moti-

vos: folhas, linguetas e cimácio jónico. A linguetas encontram-se com frequência na ornamentação dos ábacos de capitéis coríntios e 
compósitos. Neste caso, a execução das linguetas revela uma técnica apurada. As folhas utilizam o bisel para salientar o seu geometris-

mo e também nos parece verifcar alguma influência do tratamento do acanto espinhoso nestas folhas.  Por essa razão  se pensou que s e 

poderia estar perante uma folha de palma devio aos folíolos verticais mas naturalmente que se trata de um efeito conseguido pela junção 

das pontas a partir dos folíolos laterais da folha de acanto. As folhas centrais, contrariamente, apresentam-se bastante mais próximas do 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

50-69 cm 
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Capitel Nº: OLS001 



 

Romano (III)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 3 
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acanto mollis e o seu revirar da ponta é quase a única nota de saliência neste  capitel com ornamentação que adere ao 

cálato,excuindo as volutas que não estão já no capitel. Este capitel dominaria um espaço grande e o seu formato indicia 

um grande afastamento das normas vitruvianas. Portanto, por um lado, aproxima-se de datas com o século II e III em 

termos ornamentais, o pormenor das semi-palmetas sobre os óvalos laterais, a ornamentação em linguetas e à sua consi-

derável dimensão. O facto de possuir três óvalos é uma característica dos exemplares jónicos da Antiguidade Tardia. A 
sua desconfiguração estrutural vista nas proporções, e na disposição intervalada das diferentes parte do capitel, o seu tra-

balho a bisel, fazem-no avançar na cronologia. Poposta de datação como ponto de partida: finais século III. 

Este capitel evidencia semelhanças com outro apresentado por Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedieva-

les de Hispania, vol.2, TOL039, p. 437, do Hospital de Santa Cruz em Toledo. É um compósito cujas folhas se inclinam 

na diagonal como as folhas inferiores do capitel de Odrinhas; vol. 1, p.241, datados dos séculos VI-VII. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OLS002 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia (reservas) 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

E6467 

 

O capitel tem uma face que foi intencionalmente 

alisada apenas se notando, junto ao leito de 

assentamento, o início do talhe das folhas inferio-

res. 

Este capitel pode ter sido adossado a alugm local posteriormente à sua produção, tendo em 

conta o alisamento de uma das faces. 

Lídia Fernandes, Capitéis da Lusitânia Ocidental, 3 volumes, UNL, Lisboa, 1997. 

Capitel nº 91 de Lídia Fernandes que classifica o capitel como de folhas lisas de coluna de adossamento e 

aponta a datação para finais do séc. III e inícios do séc. IV. 

Arredores de Lisboa  

 Lisboa 

Não Não 

Província Lusitânia 

Olisipo 

 

Olisiponense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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A Face 1 é a face que tem indicado o número de inventário do MNA. Este capitel tem um paralelismo 4/4. Possui duas 

folhas, a inferior e a média, ocupando respectivamente 1/3 e um pouco mais do que 2/3 da altura do capitel. A folha infe-

rior apresenta três folhas, nesta face, ocupando uma, o centro ou eixo do capitel e as outras duas, as arestas esquerda e direita do capitel. 

Estas folhas são lisas e contíguas, aderentes ao capitel com uma saliência breve na sua ponta redonda. Sobre a folha inferior , dispõe-se a 

folha média que nasce do intervalo dessa. No intervalo das folhas inferiores que ocupam as arestas, nascem, em cada ângulo, duas folhas 
que sustêm as volutas e as suas espirais. Na parte superior do cálato, sobre as folhas médias, parte um relevo representando as hastes das 

volutas e, atravessando a orla do cálato, dirige-se para o vértice do capitel e enrola-se em voluta. A folha angular do lado direito está 

partida bem como a voluta que se lhe sobrepõe. Do lado esquerdo, pelo contrário, a folha lisa que sustém a voluta vê-se com distinção. 

Esta folha é bilobada, formato muito notório nesta folha embora o mesmo se passe com as restantes cujo sulco que as divide se nota ao 

tacto. Sobre a folha central inferior e, entre o intervalo das duas folhas médias, ergue-se um motivo um pouco estilizado de duas hastes 

com rosetas na sua ponta. Embora não se conseguindo ver com suficiente nitidez parece tratar-se de quadrifólios. A parte superior do 

cálato está dividida da parte das folhas e cálato por uma moldura convexa de secção circular que é a orla do cálato e que se pode desig-

nar por astrágalo. Este astrágalo tem a particularidade de estar decorado como o astrágalo dos capitéis jónicos ou seja com os motivos 

dos discos duplos e pérolas. O cálato faz, nesta parte, um relevo convexo encimado pelo astrágalo. Sobre este astrágalo localiza-se então 

a parte superior do capitel constituída pelas volutas dirigidas para os ângulos do capitel, o ábaco com o motivo axial. O motivo axial, em 

altura, ultrapassa o ábaco e o motivo que ornamentaria o seu interior desapareceu. Tem um formato quase triangular mas poderia ter 

sido rectangular e parece inclinar-se ligeiramente para o cálato. O ábaco sobrepõe-se às volutas e termina com uma decoração lisa. O 
leito de assentamento deste capitel tem um orifício central provavelmente para encaixe.  

A face dois é idêntica em composição à face nº 1. A parte direita desta foi cortada intencionalmente de tal modo que a face três está lisa 

não se notando qualquer ornamentação. Não se notam as folhas e a voluta direita desta face. O florão/motivo axial apresenta-se distinta-

mente no seu formato quase rectangular com uma roseta de quatro pétalas no seu interior e um botão no centro. As dimensões do motivo 

axial são superiores à do ábaco. Do lado esquerdo do capitel localiza-se a voluta danificada na sua espiral. A folha que a sustenta está, 

igualmente partida. No centro do cálato estão presentes as duas hastes com as duas rosetas adossadas. 

A face três foi partida e alisada intencionalmente talvez para ser adossado a uma parede posteriormente ao seu fabrico, o que leva  Lídia 

Fernandes a afirmar que considera  este é um capitel de adossamento. Pelas suas dimensões, nomeadamente no leito de espera,  pode-se 

notar que o capitel teria uma outra parte que lhe falta e que o completaria. Apercebe-se, também pelo desenho das folhas inferiores, jun-

to ao leito de assentamento desta face que estaria igualmente ornamentada. 

A face 4 obedece ao mesmo esquema compositivo e é a face que se nota com maior nitidez nomeadamente no florão/motivo axial. Veri-
fica-se o seu formato rectangular com uma nítida roseta de quatro pétalas e um botão no seu centro. Nota-se igualmente de forma distin-

ta a voluta do lado direito e a sua espiral levemente inclinada e não muito em frente de quem olha o cálato. A folha que sustenta a voluta 

tem uma ponta subdividida indicando a nervura central. As saliências das pontas das folhas estão levemente deterioradas com pontos 

brancos pela fricção da pedra.  

Este capitel integra-se no conjunto de capitéis de folhas lisas de acanto,  coríntio, com  motivo central no cálato, um par de rosetas qua-

drifólias adossadas que se inspira nos exemplares corintizantes.  

Um dos aspectos mais interessantes deste capitel é a sua forma. Em termos de proporções que se reportem aos modelos vitruvianos não 

se podem tirar conclusões exactas nomeadamente no que se refere à diagonal do ábaco porque uma face do capitel está fragmentada. As 

proporções das folhas equivalem às proporções das folhas dos capitéis coríntios e, dessa forma, poderemos concordar com Lídia Fernan-

des quando se refere à relativa “proporcionalidade da peça” (Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia ocidental, UNL, Lisboa, 

1992, p. 348). Ainda em relação aos elementos estruturais/ formais da peça, a presença de ábaco e cálato são indiscutíveis mas o cálato é 

bastante peculiar e a razão desta invulgaridade reside no astrágalo que o divide e que adquire o papel de orla do cálato. A orla do cálato 
delimita-o e, portanto, folhas e demais elementos como por exemplo as volutas ficam abaixo do seu nível ou pelo menos, ao seu nível. 

Neste exemplo,  as volutas ultrapassam em altura  a linha do astrágalo no seu caminho para se enrolarem nos vértices do capitel. Obser-

vando atentamente verifica-se que as volutas não nascem desse astrágalo mas um ténue relevo na pedra desde o topo da folha média 
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revela o caminho desta voluta (ver face 2) desde o cálato. Nascendo sobre as folhas médias, as volutas trespassam o limite do cálato 

e ocupam o seu lugar na parte superior do cálato, contrariamente ao que escreve Lídia Fernandes que considera que nascem da 

“faixa intermédia” ou “cordão decorado”  que é o astrágalo (Lídia Fernandes, op. cit. P. 347) Este aspecto, ligado ao próprio astrá-

galo decorado como um típico astrágalo jónico invulgar no seu papel de orla de um cálato de inspiração coríntia,  compõe um con-

junto formal que aproxima este capitel de um capitel compósito. Significativamente, Lídia Fernandes encontra semelhanças a este 
capitel em dois exemplares que Maria Cruz Villalón classifica como compósitos (Maria Cruz Villalón, Merida Visigoda, Badajoz, 

1985, capitéis nºs 331 e 333, p. 130 e 131). Deste modo,  a linha delimitativa, astrágalo, e, abaixo deste, o cálato de inspiração 

coríntia e acima deste, as volutas que no entanto, não são jónicas nem se formam como volutas jónicas, 

acentuam este ar de capitel comprometido entre inspirações jónicas e coríntias. Lídia Fernandes nota o aspecto pouco plástico da 

roseta do motivo axial colocando a hipótese de este ter sido aí colocado posteriormente uma vez que não se encontra na face um. 

Com efeito, a roseta é significativamente mais pequena que o motivo axial mas também pode ser assim de origem.   

Considerando as características de inspiração coríntia  deste capitel, a análise dos ornamentos do cálato revelam que as folhas em si 

e a forma com estão dispostas são semelhantes a muitas outras. Causam mais interrogações  as duas hastes de rosetas adossadas 

ocupando o centro do cálato. Este elemento derivará das rosetas dos capitéis corintizantes e o capitel    de Santo Amaro de Beja, 

embora mais pequeno é muito parecido com este nas folhas, roseta (sem haste), volutas e ábaco. As rosetas serão muito provavel-

mente o toque liriforme do tipo corintizante deste capitel. Esta duas rosetas e as respectivas hastes lembram também, pelo local 

onde se encontram, as hélices do capitel coríntio e é natural encontrar num mesmo capitel características tipológicas diferentes. 
Estas hastes e as pequenas rosetas podem associar-se a outros capitéis deste estudo, nomeadamente o capitel     de Santo Amaro de 

Beja em que, numa das duas faces, entre o motivo axial e as volutas se marcaram duas hastes e espirais. Mas em apenas uma das 

faces, desconhece-se a razão. Os capitéis de Elvas também apresentam, de forma marcante, este pequeno motivo, no centro do cála-

to. Lídia Fernandes encontra paralelos nos capitéis do Norte de Africa que Pierre Cadenat ( Chapiteaux Tardifs du Limes de Mauré-

tanie Cesarienne dans la region de Tiaret, Antiquités Africaines, 1979) caracterizou. Já referimos a importância destes capitéis do 

Norte de África a propósito do capitel     de Santo Amaro de Beja e do capitel      de Mértola. Parece que a ligação dos dois elemen-

tos, grandes volutas de espirais marcantes, tem mais sentido nos casos de Beja e Mértola . Parece-nos, porém que se trata do ele-

mento liriforme do capitel corintizante.    

Concluindo, uma peça como escreve Lídia Fernandes, de “elaboração local” (Lídia Fernandes, op. cit. P. 348) com elementos muito 

significativos de uma linguagem romana mas já tardia e congregando contributos de capitéis distintos, cronologicamente no contex-

to romano da Antiguidade Tardia (séc. IV).     
Diâmetro do leito de assentamento = 23, 5 cm. 

Revela o formato do ábaco coríntio. A diagonal do ábaco é difícil de medir devido à destruição de uma face do capitel mas medirá 

aproximadamente entre 45 a 50 cm, o que não corresponde à proporção vitruviana diagonal do ábaco/altura de capitel. A altura do 

ábaco, 3 cm, fica um pouca abaixo das medidas de um ábaco coríntio segundo vitrúvio. 
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Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 3 volumes, UNL, Lisboa, 1997. 

Capitel nº 112 de Lídia Fernandes que o classifica como capitel corintizante de coluna e data do século 

IV. 

Segundo Lídia Fernandes este capitel corresponde ao antigo nº de inven-

tário 6469 indicando ser dos arredores de Lisboa.No entanto, o capitel 

tem escrito nº 6468. 
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Segundo os ficheiros do MNA, todos os registos com a indicação de 2004 são de proveniência desconhecida.  No entan-

to, o material da peça, Calcário de Lioz é característico da região de Lisboa. 

Diâmetro de leito de assentamento= 26,5 cm; 

Face 1: O capitel dispõe de uma folha inferior  constituída por duas folhas aderentes ao cálato quase na sua totalidade revirando na 

ponta. As folhas apresentam lóbulos lanceolados descrevendo zonas de sombra interlobulares circulares marcadas a trépano e 
medem 16 cm quase metade da altura da altura do capitel. Estas folhas não apresentam uma nervura central. Pelo contrário, a folha 

angular apresenta uma nervura central bem vincada ao longo da qual se organizam os respectivos lóbulos da folha. O formato da 

ponta revirada é difícil de perceber mas, pela comparação com as folhas das outras faces, parecem formar uma pequena ponta. Nesta 

face, as folhas, quer as da face, quer as angulares, encontram-se um pouco danificadas na ponta em saliência. As (duas) folhas que 

ocupam a face do capitel, estão separadas deixando um espaço entre elas e não se iniciam no leito de assentamento do capitel. Nas 

zonas angulares,  ao nível da primeira folha há um intervalo sobre o qual sobe a folha angular até às pontas do ábaco sustendo as  

rosetas que estão à face do capitel como se fossem espirais de volutas. Estas rosetas são compostas por quatro folhas. No espaço do 

cálato, o motivo axial, comprido, ultrapassa largamente a altura do ábaco e instala-se no cálato. Parece ser constituído por um longo 

óvulo. Sobre este óvulo , o formato circular no ábaco assegura a ligação com o motivo axial.  Sobre a parte superior do cálato, locali-

za-se o ábaco com uma altura pouco elevada em relação à totalidade do capitel. No espaço do cálato, ao centro, apresenta-se um 

ornamento que faz lembrar as marcações lobulares das folhas inferiores e que caminham das folhas angulares em direcção ao centro 

colocando-se sob o motivo axial. Nesse ponto preciso, duas pontas de cada um desses ornamentos, abrem-se e tocam-se formando 
um losango no seu interior. 

Face 2: Idêntica composição. O óvulo localizado no eixo superior central do cálato está ligeiramente partido na sua parte direita. As 

pontas das folhas angulares estão danificadas. Nota-se distintamente a altura do ábaco. As pontas diagonais do ábaco estão também 

partidas. 

Face 3: Composição idêntica. As folhas do lado esquerdo estão partidas. A ponta superior esquerda do capitel está partida e a roseta 

encontra-se parcialmente danificada. O óvulo sob o motivo axial está partido do lado direito.  

Face 4: Esta é a face que tem inscrito a tinta preta o número antigo do MNA (E 6468). A composição mantém-se. A folha direita 

inferior está partida no seu lado esquerdo. Nesta face notam-se melhor as rosetas e consegue-se visualizar que no interior da rosetas 

quadrifólias está um pequeno botão 

 circular central.   

Este capitel possui uma configuração especial desviando-se completamente das proporções clássicas e conciliando um cálato de 
aspecto volumoso com um ábaco ligeiro. As suas características ornamentais, uma coroa de folhas, folhas acantizantes, folhas angu-

lares, motivo vegetal no centro do ábaco, rosetas, integram-no  no tipo corintizante. Não é usual em capitéis corintizantes a distribui-

ção de duas folhas em face, mas apenas uma.  

Lídia Fernandes considera este capitel tipologicamente um capitel corintizante por motivos já enunciados mas sente-se muito tentada 

a considerá-lo, apesar de decoração das suas folhas, como um capitel de folhas lisas: “ …uma vez que a sua morfologia, em termos 

globais, e que não os decorativos, se aproxima muito mais daquele grupo ( de capitéis de folhas lisas) do que do presente(capitel 

corintizante)”, (Lídia Fernandes, op. Cit. P. 463). Lídia Fernandes considera no item morfologia os seguintes elementos: “forma, 

lançamento das folhas, morfologia das volutas “ (p. 466). Parece-nos que a questão é mais simples e que este capitel, olhado global-

mente, apresenta todo um conjunto de características que, em termos de “arrumação “ teórica o coloca no conjunto corintizante sem 

comprometimentos com o capitel liso. Não nos parece, por exemplo que, no que respeita a morfologia das volutas, este capitel se 

distancie do tipo corintizante.  Pelo contrário, consideramos que esse é precisamente um dos pontos mais originais deste capitel e em 

que ele mais se aproxima do tipo corintizante. Analisando, então as sua características ornamentais, a roseta tem a função de voluta. 
A voluta é a espiral da roseta. A folha angular está lá para a suster. Esta liberdade decorativa é possível com o capitel corintizante e, 

como tantos autores que citamos neste trabalho explicam, este tipo de capitel foi tão divulgado por permitir liberdades compositivas. 

Por outro lado, o elemento que está no centro do cálato (lembrando as hélices do capitel coríntio) e que lembra  o motivo central dos 

capitéis de Elvas (nºs 38 e 394) tal como dos de Alcácer do Sal (nºs 38 e 39) é, quanto a nós, uma derivação do motivo liriforme 

cujas rosetas passaram para as volutas.  

O motivo axial é outro dos elementos que se apresenta dotado de riqueza plástica: pertencendo ao ábaco, desce para o centro do capi-

tel parecendo um óvulo ou um outro motivo vegetal difícil de identificar. Nesta sua posição encontra paralelo no capitel nº 48 em 
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que a cruz pátea, motivo axila se localiza no cálato. 

As folhas do capitel,  folhas acantizantes, (ao contrário de Lídia Fernandes que a considera uma palmeta, p. cit. Vol.I, 

Quadros nºs 2 e 3)  que  possuem os lóbulos bem delineados, de forma romboidal com a zona interlobular marcada a 

trépano.  

Em termos cronológicos, a sugestão de Lídia Fernandes de colocar este capitel no séc. IV, contexto romano da Anti-
guidade Tardia, parece-nos correcto, concordando quando a autora afirma que este capitel constitui “um belíssimo 

exemplar de época romana” (op. Cit. P. 466) . Acrescentaríamos que, tal com esta autora também concorda, trata-se de 

um tipo de evolução local criando tipos próprios e distintos numa evolução específica tal com a levada a cabo, por 

exemplo, em território peninsular e muito particularmente, nacional, pelos capitéis de folhas lisas, tipo corintizante, de 

cálato livre. 
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Bom, embora se encontre danificada em três das suas volutas e tenha perdido um dos seus motivos 

axiais e o outro esteja bastante fragmentado. 



 

Século IX  

O capitel foi encontrado dentro dos muros da Igreja de Nossa Senhora do Cadaval aquando das suas obras em 2002. Estas  

pretenderam ampliar o espaço interior da Igreja e, para tal, foi deitada abaixo uma das paredes mestras onde se encontrou, 

retirado do entulho da parede, o capitel. O achado foi recolhido pelo arqueólogo João Ludgero Gonçalves.  

Altura do capitel = 25 cm ; Largura= 23,5cm por 24,5 cm;  55 cm de perímetro; 17 cm de diâmetro de assentamento; Altura do ábaco = 

4 cms;  indicam que não segue as proporções vitruvianas embora as volutas estejam fragmentadas. A zona das volutas não seria muito 
saliente, apenas possuindo duas espirais que se juntam sob o ábaco, sem saliência significativa.  Consegue-se, portanto, obter uma medi-

da aproximada. A moldura do cálato é revestida com motivo funiforme. O formato do capitel  estreita a meio da sua altura, como uma 

clepsidra, salientando-se a meia altura, as pontas reviradas das folhas inferiores, o que resulta num efeito  plástico com impacto. 

Ao todo, o capitel possui uma folha inferior com oito folhas a uma altura de 12 cm, ou seja quase metade da altura do capitel. No ângu-

los, quatro folhas e, portanto, ao todo, doze folhas. A folha média da face nº 3 apresenta, na sua ponta, uma forma como que quadriloba-

da. A folha inferior é lisa mas possui dois elementos talvez vegetalista a despontar da parte de baixo e de cima da mesma folha. A folha 

inferior apresenta as molduras laterais lisas.  Nos intervalos com as faces laterais encontra-se a decoração funiforme.  

Na face nº 1, O cálato do capitel apresenta hélices com espirais afrontadas muito marcadas. Sob estas espirais, uma pequena lingueta. A 

face possui outras volutas semelhantes a cahvetas, dispostas de lado, enroladas em sentido contrário às hélices e com espirais no topo e 

na base. Entre estas volutas e as folhas laterais, surgem uns tímido motivos em ziguezague ou com triângulos que se opõm em lado e 

vértice, numa linha. A parte angular da face nº 1 apresenta folhas  e a cavidade superior, sob o ábaco detém, no centro, um elemento 

vegetal que parece uma folha, no topo e base, tal como no interior das folhas inferiores. As volutas sobem pelas arestas com motivo 
funiforme, até se enrolarem nas pontas, sobre as quais, o ábaco se apoia. 

A Face nº 2 apresenta a folha inferior idêntica e hélices afrontadas ladeadas por um motivo em ziguezague. Sob as hélices, três lóbulos 

ou círculos. O ziguezague direito está danificado. A voluta direita encontra-se partida. O motivo axial está partido e não permite distin-

guir com seria preenchido; nota-se o que seria o início de um sulco. 

Face nº 3: folha inferior idêntica às das faces anteriores. A ponta da folha inferior média é diferente das restante com um círculo e três 

pequenos botões no interior. Terá tido uma intervenção? Hélices adossadas e motivo em ziguezague. As volutas laterais sobem pelos 

lados do capitel de forma funiforme mas as arestas estão partidas. Motivo axial de diâmetro 6 por 7 cm e saliente com três a cinco cm; é 

radiado com quatro quadrantes. A voluta direita está danificada.  

Face nº 4 com folha inferior idêntica e hélices afrontadas; nos lados, hélices como as face 1 mas com espiral de orientação diferente.A 

parte angular da face 4 para a 1 é a mais completa, verificando-se a existência de duas espirais de volutas anggulares. Face 4 sem motivo 

axial. 
Motivo axial da face 1, hexágono composto de seis triângulos com o vértice para o centro. O motivo axial da Face nº 2 está irreconhecí-

vel; na Face três, um motivo radiado e na Face 4 já não existe motivo axial. 

Capitel invulgar que denuncia uma preocupação acentuada de ornamentação. A matriz que segue é coríntia e a plasticidade consiste em 

tirar partido do formato da peça, do seu relevo e reentrância, bem como da ornamentação. 

Manuel Luís Real faz uma breve referência a este capitel do qual lhe deu conhecimento Paulo Almeida Fernandes. 
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Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: OLS004 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OLS005 Sim 

Museu Municipal Leonel Trindade 

S.Pedro e Santiago 

Torres Vedras 

Lisboa 

MmLT360 

 

Bom embora apresente saliência de volutas partida e um motivo axial lisa  outro com formas pou-

co definidas. Uma das faces do cálato perece ter sido picada. 

O capitel aparenta um pequeneo canal no seu leito de assentamento como que uma canelura 

Guilherme Cardoso 

Aldeida do Penedo Runa 

Torres Vedras Lisboa 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Olisipo 

 

Olisiponense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Escalabitano 
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Século IX  

Mármore da zona de Figueiredo, freguesia de Runa, próximo da Aldeia do Penedo com muitos achados romanos; Figueiredo, local onde parece 

ter existido uma exploração de pedreira e na qual se notam a utilização de cunhas para extracção da pedra. Mármore com  tonal idade ou velatu-

ras avermelhadas.As folhas angulares inferiores aparentam o mesmo esquema; O espaço entra as folhas inferiores é liso mas na parte em que as folhas se revi-

ram, encontram-se três anéis ou uma ornamentação funiforme. Esta ornamentação é vista do lado esquerdo mais do que no direito; Do intervalo das folhas par-

tem as hélices que se enrolam para dentro ficando afrontadas.A haste da hélice parece estar sobreposta por 4 haste vegetais que se lhe sobrepõem. No espaço do 

cálato, entre as hélices e a folha angular, parecem très pétalas ou trifólio.A moldura do abaco continua o motivo funiforme. A parte lateral direita encontra-se 

bastante danificada.A parte angular esquerda apresenta sobre a folha inferior, uma folha com folíolos e nervura central saliente sobre as quais surgm duas espi-

rais de voluta, pequenas. O ábaco é recuado e o motivo axial é cilíndrico e saliente, sustentando-se no cálato. Parte do motivo axial encontra-se partido mas pode 

notar-se do lado esquerdo umas estrias que indicam que o motivo seria raiado. 

Altura = 20, 5 cm; largura 26 vezes 26 cm ; Diagonal do ábaco = 33 cm; altura do ábaco = 4 cm; Motivoa axial saliência face 4  = e cm e diametro de 6 vezes 6 

cm; 

A proporção vitruviana apenas se encontra na relação altura e diâmetro do leito de assentamento. Duas das faces apresentam-se danificadas na zona das volutas. 

Perímetro da circunferência = 55 cm e diâmetro = 17, 5 cm; Ao todo, o capitel tem oito folhas inferiores, uma em face e um por ângulo e quatro folhas angulares 

médias. 

Face nº 1: A folha inferior em face tem uma altura máxima de 10 cm e seis desses cm são por baixo da folha. Apresenta três nervuras verticais e lateralmente, o 

que parece ser três folíolos ou pétalas lanceoladas. 

Face nº 2, o esquema da folha inferior é idêntico, o motivo funiforme no intervalo das folhas também.A folha angular esquerda  é visível nos seus folíolos. A 

parte dieita do capitel está partida. A parte central do ábaco parece ter sido picada. O motivo axial é saliente  e apresenta  um botão central. Na circunferência que 

rodeia o motivo axial podem notar-se três sulcos que indiciam a forma das pétalas. A moldura do ábaco nota-se em relevo mas não se encontra ornamentada. 

Face nº 3: a face apresenta as folhas inferiores média e angular lisas. O motivo com três anéis ou ornamentação funiforme man tém-se do lado direito. No centro 

do cálato, duas espirais com haste dupla enrolam-se adossando-se embora se encontrem um pouco desniveladas, a direita mais elevada do que a esquerda. Esta 

face é a que tem o número de inventário. O motivo axial mantém-se liso apesar de ter o mesmo formato cilíndrico.O ábaco parece formar uma dupla moldura. 

A face nº4 encontra-se novamente mais trabalhada. As folhas inferiores, a central apresenta dois sulcos verticais e depois linhas verticais como folíolos. A folha 

angular esquerda apresenta quatro nervuras verticais e a da direita apresenta três.Mantém-se o elemento funiforme no intervalo entre as folhas . As folhas médias 

angulares apresentam, nos dois lados, os folíolos bem demarcados.Em ambas as arestas se pode ver as duas espirais de pequena dimensão e no meio das duas 

espirais, uma nervura central central desca desde o ábaco até à ponta da folhja inferior angular. A moldura não aparece ornamentada mas saliente. O motivo axial 

é interssante porque é uma círculo com uma roseta de seis pétalas em estrela com as pontas em quadrado e botão central (paralelo aproximado com e pétalas, 

numa peça apresentada por Pensabene, Scavi di Ostia, nº 649 do século IV; o autor designa roseta com "formato de cruz de malta", p. 158, capitel de pilastra; 

paralelo numa peça de Toledo, nº 318, capitel do Hospital de Santa Cruz, Rafael Barroso Cabrera e Jorge Morin de Pablos, Regia Sedes Toledana, 2001, p. 587). 

O espaço do cálato é  estreito e apenas apresenta duas hélices que enrolam as respectivas espirais para o centro do capitel ficando adossadas e niveladas. 

Semelhanças deste capitel com o do Cadaval OLS004 em termos estruturais: 

1. dimensão do diâmetro do leito de assentamento; 2. Apesar de terem o mesmo diâmetro, não têm a mesma altura; no entanto esta varia em apenas 5 cm, o que 

indica, de alguam forma, uma utilização doméstica do capitel; 3. cálato e ábaco distintos e moldura do cálato; 4.motivo axial saliente. 

Em termos decorativos:  

1. nº de folhas e sua distribuição;  

2. preença de hélices; 

3. Presença de volutas e espirais angulares. Neste exemplar, uma nervura envolve as espirais(ligação à questão do suporte);4.  Tendência para uma ornamentação 

excessiva com trabalho a bisel. 

Comparção desta peça sobretudo com as de Alcácer do Sal; comparação da peça do cAdaval com o capitel PCS005 in situ em Santo Amaro de Beja, sobretudo 

pelo moldar diferente do formato do capitel. 

O formato do ábaco desta capitel é de um certo tipo. Tendência nestes dosi capitéis para variar a uniformidade das faces.  

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: OLS005 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN001 Sim 

Reservas em Tavira. 

 

Tavira 

Faro 

03/MMT/AR/105 

 

O capitel teve reutilização sem intervenção: encontrava-se no Museu Romântico do Jardim do Con-

vento de S. Francisco em Tavira a servir de base a uma coluna onde assentava uma gaiola; pode ter 

servido de base a um pelourinho. 

Jaquelina Covaneiro e Sandra Cavaco, Exposição Tavira, Território e Poder, nº 81, pp. 262; 

Provavelmente proveniente de Torre d'Aires (Balsa) Luz 

Tavira Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Balsa 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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A peça encontra-se em bom estado embora desgastado na zona das volutas. 



 

Romano (III/IV)  

Altura = 54,5 cm; Largura e comprimento= 81 vezes 81 cm; diâmetro do leito de assentamento= 64 cm; diagonal do ába-

co = 115/116 cm; O capitel apresenta proporcionalidade vitruviana aproximada nos dois tipos de proporção. 

O capitel apresenta as quatro faces todas iguais caracterizadas por duas folhas inferiores em face perfazendo um total de oito folhas; 

uma folha média num total de oito folhas também distribuídas uma por face e uma por ângulo. As folhas são lisas, levemente reviradas 

na ponta com um formato ligeiramente lanceolado e com algum tratamento de bisel nas pontas. 
No intervalo entre as folhas inferiores e as folhas médias nota-se a presença de uma haste que pode ser o caulículo. Não se detecta clara-

mente a presença de folhas nascenso dos caulículos mas um leve engrossar na parte superior do capitel leve a considerar estar-se na pre-

sença de hélices e volutas embora se não notem as espirais. 

Os ângulos do capitel são preenchidos pelas folhas inferior e média e, na parte superior a junção das volutas forma cavidades. 

O ábaco é liso pouco se distinguindo do cálato; neste está presente o motivo axial sem forma definida mantendo uma aparência paralele-

pipédica. 

O ábaco é coríntio. 

Este capitel é de grandes dimensões o que evidencia a sua uitlização num espaço público adequado a uma cidade como Balsa. As folhas 

lisas indicam um tipo de capitel que se desenvolve no contexto romano da Antiguidade Tardia. As suas proporções são aproximadas às 

vitruvianas. Os seus elementos compositivos sofreram uma simplificação ao nível dos caulículos, reduzidos a hastes relevadas. A ausên-

cia das folhas dos caulículos e a marcação das hélices e volutas surgem como os elementos que se salientam na parte superior do capitel. 

Não se encontrou um paralelo muito aproximado a este tipo de capitel sobretudo no detalhe simplificado das hélices e volutas. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

50-69 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: OSN001 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN002 Sim 

Paúl de Cima (Colecção Particular) 

S. Estevão 

Tavira 

Faro 

 

 

Os ornamentos são visíveis; a pedra é porosa e 

cria cavidades visíveis sobretudo na Face 2 

Não aparenta 

Carta Arqueológica de Portugal, concelho de Tavira, 1995, pp. 111, 133 e 135. 

Villa romana de Paúl da Asseca S. Estevão 

Tavira Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Balsa 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Peristilo 

 

Calcário 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III/IV)  

Paralelismo 2/2; altura das faces= 24 cm; Largura = 30 cm e comprimento= 32 cm; Diagonal do ábaco = 43 cm; 21 cm de 

diâmetro do leito de assentamento; o capitel apresenta proporcionalidade vitruviana aconselhada ao capitel coríntio e, 

neste caso, os descendentes da sua matriz: diâmetro/altura e diagonal do ábaco (Maciel, Vitrúvio-Tratado de Arquitectura, Livro IV, 1, 

11, pp. 144-145). 

Este capitel pertence a uma colecção particular. Foi encontrado na propriedade rural onde se encontra actualmente, junto a uma árvore, 
pelo seu proprietário. 

O capitel apresenta as dimensões de uma peça de arquitectura de uilla romana e poderia ter feito parte de um peristilo de jardim interior. 

A peça em calcário poroso apresenta a ornamentação corintizante. Ao longo do perímetro da circunferência, as folhas inferiores de acan-

to dispõem-se uma em face e em ângulo, num total de oito. Apresenta três lóbulos, estando mediano virado para o exterior. Nota-se a 

marcação subtil da zona interlobular. As folhas inferiores contíguas partilham um dos lóbulos laterais. Angularmente, a folha de acanto 

e larga, cobre a aresta do capitel e estende os seus lóbulos em número de três para cada uma das faces do capitel. As folhas angulares 

terminam em espiral de voluta. As faces ostentam dois motivos intercalados: a folha de palma aberta em leque e o cálice. 

A Face 1 apresenta o motivo central em palmeta aberta com três folíolos de cada lado. A molfura da borda do cálato está bem marcada e 

sobre ela o motivo central vegetalista. O ábaco não se distingue totalmente do cálato e observam-se as espirais um pouco danificadas. A 

Face 2 é a que revela maior susceptibilidade às condições do tempo e humidade que vai abrindo orifícios na pedra. A espiral esquerda e 

o motivo axial estão mais notórios; este apresenta uma linhas radiais. 

A Face 3 apresenta alguma corrosão e verifica-se a presença, embora não tão clara, da palmeta aberta em leque. A face 4 exibe o moti-
voa que estará na face 2, um cálice de perfil contracuvado com duas pétalas aberta e uma pequena emergindo do seu centro.O motivo 

em cálice é um dos que merece o interesse dos capitéis corintizantes. O ábaco é coríntio. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: OSN002 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN003 Sim 

Capela de Nossa Senhora da Rocha 

Porches 

Lagoa 

Faro 

 

 

Muito deteriorado pelas condições atmosféricas 

O capitel deve ter sido reutilizado no local onde se encontra. 

D. Fernando de Almeida, " Mais pedras visigóticas de Lisboa e do grupo lusitânico", Arquivo de Beja, 

vol. XXIII-XXXII, vol. XXIII-XXIV, ano de 1966-1967, pp. 233-235; 

Justino Maciel, "Suevos, bizantinos e visigodos no sul da Bética e na Lusitânia: Arte, Percursos e Fronteiras", Trabalhos de Antropolo-

gia e Etnologia, vol. XL (1-2), Soc. Port. De Antropologia e Etnologia, Porto, 2000, pp. 185-194; 

Justino Maciel, " O Território de Balsa na Antiguidade Tardia", Tavira, Território e Poder, 2003, pp. 118-119; 
Rosa Varela Gomes, "Silves, Xelb, uma cidade do Garb Al-Andalus: Território e cultura", Trabalhos de Arqueologia, 23, Lisboa, 2002, 

pp. 106-109; 

Paulo Almeida Fernandes, "Esplendor ou declínio? A Arquitectura do século VII no território "Português", El Siglo VII frente al siglo 

VII.Arquitectura(visigodos y Omeyas, 4, Mérida, 2006, Madrid, 2009, pp. 241-273; 

  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Cilpes 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Segundo D. Fernando de Almeida, este capitel do pórtico apresenta um tipo clássico, com menor altura que o seu par e 

não apresenta "qualquer ornato digno de nota"(p. 234); 

Altura= 24 cm; altura do ábaco = 8 cm; largura e comprimento entre 37 (minímo) e 44 cm; diâmetro de circunferência = 24,2 cm; 

Capitel muito deteriorado com a pedra corroída e os seu elementos ornamentais indetectáveis. No entanto, no nosso parecer, este capitel 

é substancialmente distinto do seu par. Não seria um capitel de matriz coríntia mas de outro tipo ou matriz diferente; um capitel toscano, 
eventualmente, devido, não só ao perfil do seu equino como ao formato do ábaco que, com um altura de 8 cm (1/3 da altura total do 

capitel) mais se aproxima de úm plinto do que de um ábaco. As faces deste plinto são lisas sem lugar a motivo axial. 

Este dado é surpreendente e é considerad com muita reserva porque não se encontram capitéis de matriz dórico/toscana no grupo episco-

pla ossonobense. 

Este capitel foi reutilizado neste local e adaptado a um fuste que aparenta ser romano devido ao entasis que apresenta (altura do fuste= 

148cm; perímetro do fuste em baixo= 78cm; perímetro do fuste no centro= 84,5cm); altura da base = 20 cm. A base não se nod afigura 

característica da Antiguidade . 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: OSN003 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta Contexto religioso: 

Material: Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN004 Sim 

Capela de Nossa Senhora da Rocha 

Porches 

Lagoa 

Faro 

 

 

Deterioração crescente dos seus motivos devido, entre outros factores, ao escorrer da cera das 

velas pelas suas faces. 

Reutilizado como suporte de velas 

D. Fernando de Almeida, " Mais pedras visigóticas de Lisboa e do grupo lusitânico", Arquivo de Beja, 

vol. XXIII-XXXII, vol. XXIII-XXIV, ano de 1966-1967, pp. 233-235; 

Justino Maciel, "Suevos, bizantinos e visigodos no sul da Bética e na Lusitânia: Arte, Percursos e Fronteiras", Trabalhos de Antropolo-

gia e Etnologia, vol. XL (1-2), Soc. Port. De Antropologia e Etnologia, Porto, 2000, pp. 185-194; 

Justino Maciel, " O Território de Balsa na Antiguidade Tardia", Tavira, Território e Poder, 2003, pp. 118-119; 
Rosa Varela Gomes, "Silves, Xelb, uma cidade do Garb Al-Andalus: Território e cultura", Trabalhos de Arqueologia, 23, Lisboa, 2002, 

pp. 106-109; 

Rosa Varela Gomes, "Silves, Xelb, uma cidade do Garb Al-Andalus: Território e cultura", Trabalhos de Arqueologia, 23, Lisboa, 2002, 

pp. 106-109; 

Mário Varela Gomes, " A necrópole visigótica do Poço dos Mouros (Silves)", Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 5, nº 2, 2002, 

p.46; 

Paulo Almeida Fernandes, "Esplendor ou declínio? A Arquitectura do século VII no território "Português", El Siglo VII frente al siglo 

VII.Arquitectura(visigodos y Omeyas, 4, Mérida, 2006, Madrid, 2009, pp. 241-273; 

Proveniência 

  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Cilpes 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico:    

Mármore Outro 1 

De imposta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Suévico (VI)  

Sobre este capitel escreve D. Fernando de Almeida: " Dentro do pórtico há outro capitel semelhante (refere-se ao 

OSN005), em mármore igual, mas oi escavado e funciona como pia de água benta; está à direita e quem entra." (op. Cit. 

p. 233); esta informação é curiosa porque, se D. Fernando de Almeida está a falar do capitel que actualmente podemos ver no interior do 

narthex da Capela, esse capitel não está escavado por dentro e serve de suporte a velas. Será outro capitel? Infelizmente, D. Fernando de 

Almeida não apresenta fotografia deste capitel mas as medidas que D. Fernando de almeida apresenta, para esse capitel, são as mesmas 
que tirámos; portanto, o capitel tem de ser o mesmo. 

Altura do capitel= 20 cm; Diâmetro da base=15 cm, embora uma parte se encontre embebida na parede; por esse motivo, o diâmetro 

deverá atingir os 20 cm correpondentes à altura; Largura e comp.= 30 cm; 

Este capitel pode ser considerado um capitel de imposta. O seu leito de assentamento possui um orifício para ser colocado no fuste. As 

faces são lisas e não demonstram ter folhas inferiores. A parte superior do capitel é constituído pelas duas hastes das volutas que partem 

de um caule único e que se abrem em V dirigindo-se para os ângulos do capitel onde se enrolam em espiral de voluta. Esta espiral, mui-

to diluída, ainda se percebe na Face 1 e na Face 2. Uma fotografia tirada há alguns anos pelo Professor Justino Maciel e que me foi cedi-

da, permite ver, com maior nitidez, essa espiral de voluta; nessa altura, o capitel embebido na parede não suportava as velas. 

Este capitel pode ser associado, em termos de tipologia e de dimensões, a outros exemplares que se encontram em Mértola e Castro da 

Cola (grupo espicopal pacense),PSC030, PCS045 e PCS023, respectivamente. 

A inserção deste capitel num contexto do século VI/VII imploica a compreensão de um contexto não tanto suévico como bizantino. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Quatro folhas lisas, influência Bizantina 
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Capitel Nº: OSN004 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN005 Sim 

Capela de Nossa Senhora da Rocha 

Porches 

Lagoa 

Faro 

 

 

Apesar da exposição do capitel, as suas faces apresentam relativo desgaste e as pontas extremas do 

ábaco é que se encontram partidas mas não em todas as faces. 

O capitel foi reutilizado no pórtico da Capela 

D. Fernando de Almeida, " Mais pedras visigóticas de Lisboa e do grupo lusitânico", Arquivo de Beja, 

vol. XXIII-XXXII, vol. XXIII-XXIV, ano de 1966-1967, pp. 233-235; 

Justino Maciel, "Suevos, bizantinos e visigodos no sul da Bética e na Lusitânia: Arte, Percursos e Fronteiras", Trabalhos de Antropolo-

gia e Etnologia, vol. XL (1-2), Soc. Port. De Antropologia e Etnologia, Porto, 2000, pp. 185-194; 

Justino Maciel, " O Território de Balsa na Antiguidade Tardia", Tavira, Território e Poder, 2003, pp. 118-119; 
Rosa Varela Gomes, "Silves, Xelb, uma cidade do Garb Al-Andalus: Território e cultura", Trabalhos de Arqueologia, 23, Lisboa, 2002, 

pp. 106-109; 

Mário Varela Gomes, " A necrópole visigótica do Poço dos Mouros (Silves)", Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 5, nº 2, 2002, 

p.46; 

Paulo Almeida Fernandes, "Esplendor ou declínio? A Arquitectura do século VII no território "Português", El Siglo VII frente al siglo 

VII.Arquitectura(visigodos y Omeyas, 4, Mérida, 2006, Madrid, 2009, pp. 241-273; 

Paulo Almeida Fernandes, "Ecletismo. Classicismo. Regionalismo. Os Caminhos da Arte Cristã no Ocidente Peninsular entre Afonso III 

e al-Mansur", Cristãos e muçulmanos, …p. 297. 

  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Cilpes 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico:    

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Suévico (VI)  

D.Fernando de Almeida, diz a propósito deste capitel: " Em mármore branco, grão muito fino, sem mácula; (…) tipicamen-

te visigodo, pela estilização e situação das oito carnudas folhas de acanto, dispostas em uma só fila, o traçado rude da longa 

folha onde se apoiam as volutas dos "crochets". No seu conjunto é semelhante aos capitéis do Museu de Faro (AVP, fig, 129, correspon-

dente ao OSN023)e de Beja (AVP, fig.131, correspondente ao OSN041); o capitel que serve de pia de água benta (OSN004) é idêntico a 

este." (p. 233); 

Altura = 28 cm; largura e comprimento= entre 38 e 41 cm; diâmetro do leito de assentamento= 25,4 cm; A folha inferior apresenta as 

medidas de 10 cm vezes 10 cm; o ábaco apresenta a altura de 6 cm, o que é bastante ou seja pouco mais do que 1/5 da altura do capitel. 

O fuste em que o capitel se encontra colocado não é igual ao fuste do capitel OSN003 (medida de perímetro em baixo= 75cm; no meio = 

82 cm; e no topo = 82 cm).A base é idêntica à da coluna do lado e mede 20 cm de altura. As faces do capitel são todas semelhantes. 

Face 1: Possui uma coroa inferior com oito folhas, uma disposta em face e outra em ângulo. São folhas de acanto de formato oval, nervura-
das com incidência nas nervuras verticais. O capitel possui quatro folhas médias angulares e, portanto, ao todo, 12 folhas. As folhas angu-

lares são estriadas a bisel e sobem pelas arestas do capitel até tocar e sutentar o ábaco. Angularmente, a folha média apresenta um espço 

inferior oco. Sobre esta folha, a folha voluta qe se enrola em espiral sobre o vértice do capitel. Nota-se de forma evidenciada a a moldura 

do cálatoe o motivo axial, volumoso mas informe. A face 1 encontra-se um pouco danificada na aprte angular e nã ose notam as espirais da 

folha-voluta como na face 3. 

A Face 2 encontra-se danificada junto ao ábaco e, no centro, o motivo axial está partido. Não se notam as volutas. 

A Face 3 é a que melhor apresenta as sua forma. A Face apresenta a  folha do lado esquerdo partida. O lado direito está muito bem conser-

vado com a folha, a folha-voluta em espiral, o cálato livre, a moldura do cálato. A parte parte superior do ângulo da folha média apresenta 

duas pequenas tiras na vertical e é o único ponto do capitel onde tal se nota. 

A Face 4 apresenta quebra na parte esquerda de alto a baixo. O lado direito está também muito danificado tal como o motivo axial. 

Este capitel é muito interessante. Apresenta as características de um capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre. Mas as suas folhas são 

nervuradas. O tipo de tratamento das folhas, sobretudo das angulares, é de um bisel cuidadoso. Neste promenor de trabalho das folhas, 

aproxima-se do exemplar do grupo episcopal eboresense com quatro folhas nervuradas angulares,EBR009. No entanto, este exemplar não 

é um quatro folhas angulares. As folhas inferiores não apresenta o mesmo tipo de tratamento a bisel, embora sejam nervuradas e apresen-

tam os sulcos verticais. Parece, pela análise da face 3, que a folha inferior é uma folha de acanto com tratamento interlobular característico 

dos capitéis corintios. Outro aspecto m que este capitel sucita uma influência de trabalho de capitel coríntio é no espaço oco sob a folha 

angular. 

Tipologicamente ste capitel é uma peça de folhas nervuradas, corintizante, cálato livre. As suas semelhaças com esta tipologia de capitel 

dão inegáveis. No entanto, afigura-se-nos que há neste capitel uma influência nítida do tipo de quatro folhas nervuradas, corintizante, pelo 

tratamento e evidência concedidas às folhas angulares, influência bizantina, pelo detalhe do bisel, pelas linhas verticais culminando com o 

sulco horizontal.  

Hipóteses: capitel produzido de uma vez única com características que o tornam no elo entre a tipologia corintizante, cálato livre e a tipoli-
gia também corintizante mas com quatro folhas angulares, cuja influência bizantina é de notar; ou produção de um capitel de folhas lisas, 

corintizante, cálato livre, com intervenção no sentido de nervurar as suas folhas e de lhe dar o toque do biselado e gosto bizantino num 

fórmula que, parece, ser bastante autóctone. 

Tipologia a acrescentar: folhas nervuradas, corintizante, cálato livre. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: Ângulo Leito de assentamento/vértice do ába-

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante cálato livre 
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Capitel Nº: OSN005 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN006 Sim 

Museu Municipal de Arqueologia de Silves; capitel propriedade 

do Sr. José Luís Cabrita 

Silves 

Silves 

Faro 

MMAS 0577 

 

Bom, apresentando algumas extremidades um pouco desgastadas. 

Apresenta um pequeno orifício na face 4 junto à Folha inferior axial. Na base dessa mesma 

folha, um pequeno canal côncavo. 

Rosa Varela Gomes, Silves, Xelb-uma cidade do Garb al-Andalus: Território e Cultura, Trab. Arqueolo-

gia, Lisboa, 2002, pp. 106-109 e fig. 54; 

Rosa Varela Gomes, "Silves, Xelb, uma cidade do Garb Al-Andalus: Território e cultura", Trabalhos de Arqueologia, 23, Lisboa, 2002, 

pp. 106-109; 

Mário Varela Gomes, " A necrópole visigótica do Poço dos Mouros (Silves)", Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 5, nº 2, 2002, 
p.46; 

Num pátio de uma casa em Silves a servir de suporte a uma jarra; indicações dadas pelo seu filho Luís Miguel Cabrita. 

Imediações da Sé/Igreja da Misericórdia em Silves. 

Freguesia: Silves  Concelho: Proveniência Distrito: Silves Faro 

Não Sim Província Lusitânia 

Cilpes 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura= 25 cm; comprimento= 33 cm; largura=32 cm; a medida real é de 66 cm mas o capitel encontra-se partido num 

dos lados do leito de assentamento; Medida estimada= 70 cm; Diâmetro estimado a partir da medida de 70 cm = 22,2 cm, 

36 cm de medida real da diagonal do ábaco porque as arestas estão partidas; medida estimada = 41 cm; 

O capitel apresenta as quatro faces iguais.  Um folha inferior com oito folhas, uma em face e uma por ângulo. As folhas são lisas e apre-

sentam um leve saliência. As folhas angulresa lisas sobem pelo cálato junto às arestas. A folha que as acompanha vai junto a ela e talvez 
se dobrasse no vértice do capitel embora tal não seja visível. Na face 1 não é mesmo visível. A Face 1 é aquela onde é mais visível a 

parte das volutas angulares e do ábaco. Em termos da análise do ângulo do capitel pode verificar-se que entre a folha que sustém a volu-

ta e aquela que a acompanha e provavelmente se enrolaria em espiral, existe um intervalo preenchido pelo que poderia ser o espaço da 

espiral da voluta. 

A Face 2 é em tudo semelhante à anterior.A pedra apresenta uma tonalidade branca que pode ser resultante de erosão ou tratar-se de 

vestígios de tinta. A voluta direita da face 2 encontra-se um pouco partida. A Face 3 encontra-se voltada para a parede o que dificulta a 

sua visualização. A Face 4 apresenta os mesmos elementos. Encontra-se partida no ábaco do lado esquerdo e na folha central inferior o 

orifício e um pequeno canal côncavo. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Rectangular Aproximação à proporção vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: OSN006 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN007 Sim 

Museu Municipal Arqueológico de Silves (Propriedade da Paró-

quia de Silves). 

Silves 

Silves 

Faro 

MMAS 00591 

 

Bom embora desgastado e com extremidades das 

volutas e ábaco partidos. 

Não aparenta 

Rosa Varela Gomes, Silves, Xelb-uma cidade do Garb al-Andalus: Território e Cultura, Trab. Arqueolo-

gia, Lisboa, 2002, pp. 93-96 e fig. 42; 

O Palácio Almóada da Alcáçova de Silves, MNA, 2001,nº 14. 

Área da Sé de Silves; obras efectuadas nos anos 40; Silves 

Silves Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Cilpes 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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 Sec II 

 96 cm de perímetro do leito de assentamento = 30,5 cm de diâmetro;  altura = 47 cm; 66 cm diagonal do ábaco, reais 

embora algumas das pontas das volutas estejam danificadas. O capitel não apresenta as proporções vitruvianas. 

Datação atribuída pelo museu: séc. III. O catálogo apresenta a datação do século II; 

Segundo Rosa Varela Gomes, este capitel e um outro, sem ornamentação, mas que seria idêntico a este, foi encontrado na área urbana de 

Silves. Pelas suas dimensões deveria pertencer a um grande edifício, um templo que, de acordo com a tradição oral, se ergueria no mes-
mo local onde foi construída a Mesquita maior e, posteriormente a Sé. A autora considera ainda a hipótese de este capitel e o outro, per-

tencerem a um templo dedicado a Neptuno (op. Cit. p. 98) embora o local mais adequado para um templo deste tipo fosse próximo do 

rio ou um ilhéu. 

As faces do capitel são semelhantes. A face melhor conservada é a face 4. O capitel possui como folhas inferiores, duas folhas em face 

num total de oito folhas; como folhas médias possui oito também distribuídas, uma em face e uma em ângulo. São folhas de acanto ner-

vuradas com os folíolos de pontas arredondadas e com o intervalo interlobular alongado em forma de gota e também em forma de triân-

gulo invertido que, ao fechar-se forma estias verticais.  A ponta da folha é levemente revirada. Os caulículos nascem de entre as folhas 

médias e apresentam o seu caule e o seu colarinho com pequenas linhas de ornamentação marcadas em forma de Y. Dos caulículos saem 

folhas. As hélices encontram-se evidenciadas sobretudo na Face 4. As volutas não se visualizam tão bem,no entanto, uma observação 

mais cuidada permite perceber que a haste da volutas se encaminham para o vértice do capitel, tanto na face 1 como na face 4. Sobre a 

folha axial média, uma folha de água no local que alinha pela flor do ábaco. O ábaco é coríntio e o cálato apresenta moldura ou lábio. O 

motiva axial está visível e é uma roseta quadripétala com botão central. 
Propomos uma datação do século II para este capitel devido às caraterísticas ornamentais que este capitel ostenta: as marcas Y nos caulí-

culos, as zona interlobulares, a presença da roseta na flor od ábaco variando do mesmo tipo de flor que geralmente se encontrava 

(Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Peninsula Iberica, 1992, pp. 139-144). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: OSN007 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN008 Sim 

Reservas do Museu Municipal de Arqueologia de Silves 

Silves 

Silves 

Faro 

Cast. Q293/C2 

 

Bom, embora fragmentado numa das  pontas do ábaco. 

Não aparenta 

Mário e Rosa Varela Gomes, O Palácio Almóada da Alcáçova de Silves, MNA, 2001,nº 138, p. 101; 

Castelo de Silves Silves 

Silves Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel e Trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Século IX  

Altura de 22 cm; 25 por 24 cm de largura e comprimento (medidas do catálogo); 

Este capitel provém de escavações de Rosa Varela Gomes e foi, por esta autora, exumado no Castelo de Silves. O Catálogo 

refere uma datação do século XIII, certamente dada pelo contexto em que a peça foi encontrada,mas acrescenta-se, em texto, poder tratar-se 

de uma reutilização de uma peça anterior correspondendo a protótipos romanos …" que podemos atribuir aos ínicios da presença islâmica em 

Silves" (p. 101). 

 A descrição será feita a partir da fotografia do Catálogo:   

O capitel possui uma folha inferior em número de oito com uma folha em face e uma folha por ângulo. No intervalo entre as duas folhas infe-

riores parece existir uma outra mais pequena de formato circular e também trepanada. Ao todo, mais oito folhas nos intervalos das principais 

em face e em ângulo. As folhas são nervuradas, havendo uma grande preocupação na ornamentação como se vê pelo uso intensivo do trépano 

(broca).As folhas são levemente recurvas na ponta embora se encontrem partidas nesse local. Sobre a folha inferior média sobe o talo da flor 
do ábaco também ela ornamentado a trépano. Suportada nesse talo da flor do ábaco, uma voluta em V enrola-se para ambos os lados. Das 

folhas angulares inferiores partem folhas que se juntam sob as volutas e espirais. Do intervalo entre essas folhas e o motivo de volutas em v, 

nascem as hélices e os caulículos que se enrolam em V com espirais bem marcadas. Existe um espaço vazio entre a volutas angulares e a 

folha em que ela repousa. Ao centro do capitel existe uma pequena tira unindo as duas hélices. As folhas angulares médias apresentam uma 

característica concavidade colocada sobre a folha inferior. Entre a voluta e a folha sobre a qual ele repousa, um espaço oco. O ábaco é corín-

tio, e encontra-se ornamentado com um motivo em V com uma cunha encaixada alternado com  S  trepanados. O motivo axial apresenta um 

pequena flor da qual saem raios centrípetos ou pétalas. O formato do motivo axial é paralelepipédico. A Face apresenta apenas a parte da 

extremidade do ábaco direito danificada. 

Este capitel apresenta um determinado tipo de ábaco, coríntio, de pequenas dimensões, deixando perceber o cálato.  

 

Este capitel representa a procura de uma réplica de um coríntio de características normais. Nota- essa procura: 1. na tira que liga as hélices; 2- 

no espaço vazio entre as volutas e as folhas sobre as quais estas repousam, a concavidade angular.  

O seu modo de talhe é basicamente o trépano numa preocupação de ornamentação total. Parece-nos obra do contexto árabe no sul do territó-

rio actualmente português.  

 A. Domínguez Perela (Los Capiteles en Al-andalus durante los siglos VIII-IX…p. 110) ao comparar uma série de capitéis de cronologia 

entre o século VIII e IX chega à conclusão que o reportório modular é muito variado. 

A ornamentação que este capitel possui no seu ábaco é exactamente igual ao de um capitel do Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid, nº 

5228; mas, neste caso trata-se de um capitel compósito. Este capitel é apresentado por Patrice Cressier, Le Chapiteau emiral: les problemes 

de son etude…Lâmina III, nº 14. Esse capitel pertence ao período emiral ou seja do séculos IX-X, anterior a Abd al-Rahmãn III. 

Por outro lado, esta peça que se analisa apresenta a voluta aberta em V colocada sobre o cálice central, da mesma forma que se encontra num 

capitel do Museu Arqueológicos de Córdova (Patrice Cressier, tafel 69; nossa fotografia P8076106). 

Propomos a data do século IX,talvez segunda metade numa altura em que se procura um estilo próprio de capitel árabe.  
Neste exemplar coríntio já se notam as característica s do tipo emiral mas o tipo seguido é ainda o clássico romano coríntio.  

De notar que este capitel apresenta as mesmas dimensões do capitel de folhas lisas, compósito, que está colocado na arcaria do plácio almóa-

da do Castelo de Silves (Catálogo, nº 140, p. 103), o que poderá indicar a sua utilização doméstica  ou num jardim interior. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esbo-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas:  

 

 

Folhas nervuradas, hélices e 
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Capitel Nº: OSN008 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN009 Sim 

Museu Municipal Dr. José Formosinho 

Santa Maria 

Lagos 

Faro 

1419 Dep. M.Brak-Lamy 

 

O cpaitel encontra-se partido na parte inferior 

junto ao leito de assentamento. 

O capitel foi reconstituído na parte inferior. 

Theodor Hauschild, "O Edifício de Culto do Complexo de Ruínas romanas perto de Estoi, na província da 

Lusitania", Arqueologia e História, Série X-Vol.I-II (1)-1984/88, pp. 123-150; 

Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Penisula Iberica, nº 574 e 575, p. 122; 

 Villa de Milreu (Templo, segundo Theodor Hauschild) Estoi 

Faro Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Cilpes 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Outro 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Deste capitel, escreve Theodor Hauschild (op. Cit. p. 139)sabe-se apenas que veio de Milreu. " Encontrei , porém, num 

monte de entulho, perto do edifício de culto, um capitel de uma meia-coluna(fig. 24) que é semelhante ao de Lagos e que 

certmente pertencia ao mencionado edifício de culto." 

Um dos critérios a que Theodor Hasuchild recorreu para datar o edifício de culto foi este capitel. O autor baseou-se nele para fazer a 

reconstituição dos capitéis da galeria envolvente à cella do templo de Milreu. Hauschild descreve o capitel (op. Cit. p. 145) e considera 
que um capitel deste tipo é raro na Península Ibérica. Proposta de datação: primeira metade do século IV. 

Altura de 29/30 cm; Largura e comprimento= 40 vezes 40 cm; diâmetro do leito de assentamento= 27,3 cm; Diagonal do ábaco = 55 

cm, muito aproximado à proporção vitruviana. 

O leito de espera apresenta um ressalto circular, linhas incisas para medição geométrica do capitel e um orifício no centro com 7 cm de 

diâmetro e três de profundidade, para encaixe de elemento arquitectónico superior. 

O capitel apresenta as proporções vitruvianas e tem uma folha inferior com oito folhas distribuídas duas por face. A folha média é cons-

tituída por oito folhas distribuídas uma por face e uma por ângulo. As folhas encontram-se bastante debruçadas em relação ao exterior 

com também se verifica no exemplar OSN017. A zona interlobular é em forma de gota e as folhas revelam um toque naturalista e suave-

mente carnudo. Os caúlículos estão dispostos entre as folhas e deles saem folhas onde mergulham as hélices e as volutas cujas espirais 

quase passam despercebidas. O cálato não apresenta a sua moldura mas individualiza-se do ábaco pelo espaço vazio que se forma entre 

este e a folha e espiral, vazio este que se prolonga pela aresta do capitel. 

Lateralmente, não são as espirais das volutas que se unem por uma tira como é usual em exmplares clássicos romanos; neste caso, as 
espirias enconstam-se a um pequena estrutura dupla que suporta o ábaco. As folhas apresentam lóbulos com duas ponta pelo menos.  

O cálato nota-se liso sob a ornamentação das folhas. O ábaco apresenta duas molduras justapostas e o motivo axial é uma roseta coloca-

da num suporte também ele em roseta e apresenta a particularidade de estar inclinada para baixo. 

Com bem notou Theodor Hauschild, não existe o cálice axial que se dirige para a flor do ábaco. 

Gutiérrez Behemerid, data o capitel dos finais do século III, momento em que os elementos característicos do capitel corintio começam 

a desaparecer com é o caso do cálice e do talo da flor do ábaco bem como a redução dos caulículos, aspectos que se evidenciam neste 

capitel. 

Afigura-se-nos que este capitel tenta reproduzir o modelo do coríntio normal com o tipo de folha e seu motivo interlobular, com as con-

cavidades angulares e, sobretudo, a nosso ver, a inclinação da flor do ábaco. Esta inclinação é notória em exemplares do teatro romano 

de Mérida, datados de finais do século I e inícios do II (Barrera Anton, Capiteles Romanos de Merida, 1984, p. 36-37) mas não conse-

gue ocultar que o está a fazer numa época mais tardia: não existe tira a ligar as espirais das volutas, os lóbulos vão decrescendo em 
número e a ausência de cálice de apoio da flor do ábaco e de moldura  do cálato. 

O contexto integrador deste capitel é a Antiguidade Tardia, momento em que grandes remodelações foram feitas nesta uilla. O contexto 

construtivo bem estudado e apresentado por Theodor Hauschild permite contextualizar este capitel na galeria envolvente do templo. 

Deste modo, o capitel pertence-lhe e corresponde à sua construção, primeira metade do século IV, cronolgia não muto afastada da indi-

cada pel autora espanhola. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

Médio Médio 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: OSN009 

Capiteis esboçados: 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN010 Sim 

Museu Municipal Dr. José Formosinho; oferta de Francisco 

Almeida Corte Real 

Santa Maria 

Lagos 

Faro 

1412 

 

Muito corroído pelo passar do tempo e condições 

atmosféricas; a pedra é muito porosa. 

O capitel foi restaurado junto ao leito de assentamento 

Inédito 

Villa da Boca do Rio Budens 

Vila do Bispo Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Cilpes? 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura do capitel = 34 cm; comprimento vezes largura = 37 por 35 cm; diâmetro do leito de assentamento= 22,9 cm; dia-

gonal do ábaco = 50 cm; 

O capitel apresenta uma altura desproporcionada relativamente ao seu diâmetro de assentamento. A diagonal, em relação à altura, tam-

bém se encontra em desproporção e, por essa razão, o capitel não apresenta as proporções vitruvianas. No entanto, esta diagonal encon-

tra-se próxima da medida do leito de assentmento que, em princípio deveria corresponder à altura do capitel. Deste modo, o capitel é 
bastante alto em relação ao diâmetro do leito de assentamento.  

Este capitel apresenta a superfície muito corrompida pelo tempo. No entanto, algumas das faces traduzem bem os motivos do capitel. 

Apresenta as folhas lisas e uma folha inferior com quatro folhas ao todo distribuídas por face e ângulo. Angularmente, apresenta uma 

folha que sobe e a folha-voluta que se enrola em espiral. O motivo axial não deixa perceber os sua motivos,  apresentando um formato 

ovalado. O cálato é liso e delimitado pela folha-voluta angular. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: OSN010 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN011 Sim 

Igreja da Misericórdia 

Sé 

Faro 

Faro 

 

 

O capitel foi reutilizado com pia baptismal e está ligeiramente embebido na parede num canto da Igre-

ja 

D, Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, p. 206, fig. 142; 

Paulo Almeida Fernandes,"Esplendor ou Declínio?"A arquitectura do século VII…, El Siglo VII frente al 

siglo VII, Anejos de Aespa, LI, p. 263; 

Licínia Wrench,Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, vol. II (parte 1), 2008, p. 41. 

Do interior das muralhas de Faro Sé 

Faro Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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A peça tem vindo a deteriorar-se a está gradual-

mente a partir-se no bordo da parte superior 



 

Suévico (VI)  

Segundo Paulo Almeida Fernandes, este capitel teria vindo de:  " De local não identificado no interior do recinto medieval 

procede um capitel que D. Fernando de Almeida catalogou como visigótico… Foi, entretanto, reaproveitado como pia de 

água benta na Igreja da Misericórdia, facto que permitiu a sua sobrevivência até hoje." (op. Cit. p. 263). 

Licínia Wrench inclui este capitel a propósiro de um outro reutilizado como pia baptismal e considera que o capitel da Igreja da Miseri-

córdia se pode atribuir ao contexto postvisigótico da Antiguidade (p. 41); 
Altura do capitel= 42 cm; Largura e comprimento = 55 vezes 55 cm; Diagonal= 72 cm e diâmetro = mais do que 43. As medidas são 

dificeis de tirar de forma correscta devido ao facto de o capitel estar, em parte, embebido na parede. 

Este capitel possui ao todo oito folhas dispostas uma em face e uma em ângulo. As folhas parecem ser constituídas por duas palmetas 

com os seus pedúnculos que nascem e, pouco depois, se cruzam, da moldura de secção circular (astrágalo liso) que percorre o perímetro 

da circunferência do capitel. As plametas entrelaçam-se formando um leque com cinco folíolos de cada lado de bordos em bisel. Os 

folíolos misturam-se no limbo da folha formando um V de folíolos encaixados. São as pontas no extremo do limbo da folha que se enro-

lam em espiral muito acentuada nos seus círculos interiores bem como na saliência. Esta duas espirais localozam-se imediatamente abai-

xo do motivo axial praticamente indecifrável. 

Lateralmente, em cada aresta, o motivo repete-se, com o lmbo da folhas bordado a bisel, compondo o leque e formando na sua ponta 

duas espirais salientes com várias voltas em trono de um olho. Estas duas espirais localizam-se a um nível mais elevado do que as espi-

rais centrais e, face. De facto, pode dizer-se que este capitel invlugar, é constituído por folhas, héloices, volutas e, por fotografias cedi-

das gentilmente pela Professor Doutora Licínia Wrench, tiradas em 2005, pode verificar-se que o capitel possui o local do motivo axial e 
ábaco. Na sua peculiaridade e dimensão considerável, este capitel apresenta as características de um capitel coríntio. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: OSN011 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN012 Sim 

Museu Municipal de Albufeira 

 

Albufeira 

Faro 

 

 

Capitel reconstituído 

Não aparenta 

Mário Varela Gomes," A Necrópole visigótica do Poço dos Mouros", Revista Portuguesa de Arqueologia, 

vol. 5, nº 2, 2002, p. 46-47; 

Sítio da Retorta  

Nos limites entre os conce- Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Cilpes 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Capitel que se encontra em exposição no Museu Municipal de Albufeira. Foi feito o pedido formal de autorização para estudo, 

medição e levantamento fotográfico mas a autorização não foi dada atempadamente. 

A descrição que faremos é baseada no que foi observado e na fotografia do prospecto do Museu. 

Capitel muito interessante e invulgar. Folhas nervuradas, compósito. As faces são todas iguais. Pelo que nos foi possível observar, o capitel 

deve corresponder às proporções vitruvianas.  

O capitel possui um cálato com a presença de uma folha única que rodeia o seu perímetro. As folhas são de dosi tipos, folhas de acanto e 

folhas de palma. As folhas de acanto estão dispostas angularmente e as de palma em face. As folhas de acanto apresentam quatro folíolos que 

na zona interlobualr não apresentam as forma geométrica mas que evidenciam um sulco profundo em linha. As folhas de palma ilustram os 

folíolos independentes correndo na vertical e com pequenos pormenores de ligação nas pontas. O capitel dispõe de oito folhas, quatro de cada 

tipo. 

O corpo do cálato sobre as folhas é ornamentado com linguetas ovais em número de sete, três para cada lado e uma central que parece ligeira-

mente mais larga do que as restantes. As linguetas apresentam como que uma zona de preenchimento interior junto à sua base. Sobre as lin-

guetas a moldura do astrágalo com dois discos e a pérola sob o comprido, em alternância. O topo do cálato é rematado com ornamentação em 

três óvalos alternados com setes ou dardos. O leito de espera do capitel evidencia o ábaco recuado e o motivo axial bastante reduzido compa-

rativamente à restante decoração do capitel que é expressiva em dimensão. As espirais das volutas nascem no prolongamento do lados do 

ábaco como que recriando o canal jónico. A espiral é composta por vários círculos e sobre ela, a ponta do ábaco terminado em formato rec-

tangular. A partir desse vértice, nasce uma tira que envolve circularmente a espiral e que desce em direcção ao cálato apoiando-se e fazendo 

apoiar-se na ponta da folha de acanto angular. As pontas reviradas das folhas apresentam dois pequenos sulcos que marcam os folíolos. Isso 

acontece tanto nas folhas de acanto como nas de palma. Esta tipologia de capitel com o suporte que se salienta encontra a expressão "com 

asas". 

Este capitel encontra um paralelo fortíssimo em um capitel de Volubilis no Palácio de Gordiano, um capitel "godronné" ou seja com canelu-

ras ou óvalos, séc.III. A este tipo não é indiferente o capitel de Odrinhas (OLS001). 

Mário Varela Gomes menciona este capitel como "parte de um capitel de mármore" que foi descoberto pelo Padre Semedo de Azevedo nas 

suas explorações no sítio da Retorta enre os concelhos de Loulé e de Albufeira. Por esta razão concluimos que este capitel foi reconstituído. 

Mário Varela Gomes refere um outro paralelo para este capitel na Igreja de S. Paulo da Abadia de Jouane (Seine et Marne), tendo sido funda-

da a Igreja em 630 e a cripta em 665. ("Le décor de l'architecture", Naissance des Arts Chrétiens, Atlas des Monuments Paleochrétiens de la 

France, 1991, p. 226 "capitel de tradição antiga, não conformista e com muita fantasia. Este exemplar particularmente célebra ilustra perfeita-

mente a originalidade dos capitéis merovíngios. Este capitel compósito com "asas" é o mais célebre da cripta".  

Consideramos este capitel em contexto da uilla romana da Retorta, o que nos leva a considerar que estas formas perduraram até ao século VII 

como continuidade de formas romanas. As formas do capitel da cripta de S. Paulo são mais exageradas tanto na abertura das asas como nas 

rosetas que se localizam nas espirais. O capitel da Retorta está mais próximo da origem, tal com em Volubilis e traduz a opulenta ornamenta-

ção de uma uilla do contexto romano da Antiguidade Tardia no Barlavento do actual Algarve. 

Por outro lado, Mário Varela Gomes refere-se a mportante necrópole na Retorta que foi investigada pelo mesmo Padre Semedo Azevedo que 

encontrou o fragmento de capitel. Portanto, também neste locla houve continuidade de povoamento que pode ter assegurado a vivência desta 

peça. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 3 
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Capitel Nº: OSN012 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN013 Sim 

Museu Nacional De Arqueologia (?) 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

 

 

 

 

Maria Luísa Estácio da Veiga Affonso dos Santos, Arqueologia Romana do Algarve, subsídios vol. II, 

1972, p. 261, figura 308; 

M. Angeles Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos da La Peninsula Iberica, 1992, p. 161,nº 724 (sem fotografia); 

Dennis Graen, " O sítio da Quinta de Marim (Olhão) na época tardo-romana e o problema da localização da Statio Sacra", Revista Por-

tuguesa de Arqueologia, vol. 10, nº 1, 2007, p.284, figura 10. 

Villa romana da Quinta do Marim Quelfes 

Olhão Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ossonoba/Balsa 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Segundo M. Luísa Estácio da Veiga, este capitel encontrava-se abandonado no solo desta propriedade. A autora refere o 

seu fabrico em calcário fétido. Esclarece que as folhas de acanto estão muito salientes sendo visível o orifício onde enter-

rava o espigão que o prendia ao fuste. Mede de diâmetro da base 26 cm. 

Gutiérrez Behemerid, refere apenas que este capitel tem as folhas da "primeira coroa" bastante aderidas ao cálato, separando-se apenas 

na sua parte superior. Refere que, quanto aos resto dos elementos, não é possível apreciá-los. Data o capitel do século IV. 
Uma fotografia melhorada deste capitel aparece no artigo de Dennis Graen que assemelha este capitel de um capitel de Mértola de 

folhas lisas corintizante correspondente ao capitel que, neste estudo apresentamos com o número (PCS031). Neste estudo , o autor pro-

põe uma data dos século VI/VII para este capitel relacionando-o com o templo deste local. Para Graen, este capitel significa que se está 

perante uma grandiosa construção sacra do período bizantino-visigótico. 

Pela observação que podemos fazer da fotografia deste autor, verificamos estar perante um capitel de folhas lisas, corintizante com 

características que o aproximam de um capitel de cálato livre. No entanto, dispõe no cálato de um motivo próximo do motivo liriforme. 

As folhas lisas estão dispostas duas por face, num total de oito folhas. As folhas estão bem separadas umas das outras, não nascendo 

totalmente da base do capitel mas um pouco acima. Esta folhas estão próximas ao exemplar EBR015 com a diferença que, neste exem-

plar, as folhas ainda estão mais separadas e terminam numa ponta bilobada, formato que as pontas deste capitel não apresenta. Este tipo 

de folha surge também em exemplares de pilastra como o PCS064.´ 

O motivo que se apresenta como derivado do motivo liriforme é simplemente constituído por uma haste que se bifurca e termina em 

duas rosetas quadripétalas. 
Este capitel corresponde a um tipo muito dfundido no Império romano e que na sua versão de flhas lisas perdura na primeria Antiguida-

de Tardia, até com variações nas suas faces. Atribuimos o século III. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: OSN013 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN014 Sim 

Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique 

 

Faro 

Faro 

521 

p. 61 

Bom embora a parte superior do ábaco e respectivoa ângulos se encontre desgastada. 

Não aparenta 

Caminhos do Algarve Romano, Catálogo do Museu Municipal de Faro, C.M. de Faro, 2005; Ana Cardim 

Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho para a cadeira 

de História da Art da Antiguidade em Portgula II da Licenciatura em História da Arte pela FCSH da UNL, 1997/1998(cap.nº 5). 

Centro histórico de Faro  

Faro Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Altura do capitel = 48,5 cm; largura= 52 cm; 

O catálogo do Museu indica que o material em que o cpaitel é feito é granito. No entanto, a informação de que que dispu-

sémos no Museu foi de calcário. O trabalho de Ana Cardim Ribeiro indicava mármore. 

O capitel apresenta as faces todas semelhantes. 

Uma folha inferior com oito folhas e ao longo do cálato folhas bastante amplas, de acanto aderente e com a nervura central saliente e 
definida; lóbulos bem marcados e aderentes ao capitel; segunda folha em número de oito; apresenta hastes com rosetas; a presença do 

ábaco e florão sem formato distinguível. Este capitel para um exemplar corintizante apresenta um número de folhas em maior quantida-

de que o habitual. A parte centra ldo caláto apresenta também folhas de de cinco lóbulos dispostos em torno da nervura central. Nos 

espaços finos e altos do capitel, as hastes e rosetas lembrando os motivos que habitualmente estão presentes nos capitéis compósitos, 

como também indica Gutiérrez Behemerid, Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, p. 184). As folhas laterias apresentam o mesmo 

formato e também cinco lóbulos de cada lado algo estilizados. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: OSN014 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN015 Sim 

Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique 

 

Faro 

Faro 

522 

p.62 

Bom, embora apresente a parte do ábaco e respecti-

vos angulos totalmente desgastados. A face 3 está 

partida. 

Reutilização/intervenção: Não aparenta 

Caminhos do Algarve Romano, Catálogo do Museu Municipal de Faro, C.M. de Faro, 2005; Ana Cardim 

Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho para a cadeira 

de História da Arte da Antiguidade em Portgula II da Licenciatura em História da Arte pela FCSH da UNL, 1997/1998(cap.nº 4). 

Centro Histórico de Faro  

Faro Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Altura máxima = 46 cm; largura = 50 cm; 

A tipologia é semelhante e verifica-se a mesma disposiçãop das folhas aderentes ao cálato; apresenta as hastes que susten-

tam as roseta; as folhas médias aderentes em face aparentam ser acantizantes devido ao formato do lóbulos quase ramboidais com ner-

vura interior. As folhas inferiores são como as folhas médias em face. As folhas angulares são palmetas com folíolos independentes; a 

nervura central está decorada com pequenas folhas no seu interior. Também se verifica o mesmo na folha em face do capitel, folha 
mediana. 

Este capitel sendo semelhante ao anterior em dimensões, material e orientação geral da tipologia, diferencia-se na ornamentação das 

folhas e no tipo de folha utilizada. Com efeito, o capitel OSN014 apresenta todas as folhas de acanto com nervura interior lisa, o capitel 

OSN015 apresenta folha inferior e média central de acanto e as angulares são palmetas. As nervuras centrais estão trabalhadas marcando 

pequenos folíolos. Os espaços interlobulares das folhas de acanto do capitel OSN015 apresentam um pequeno círculo marcado, o que 

não acontece com o exemplar anterior. 

Apesar da diferença ao nível do detalhe ornamental, as dimensões e tipologia idêntica, muito concretamente na utilização da roseta no 

topo da haste, colocam estes dois capitéis em locais próximos. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: OSN015 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN016 Sim 

Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique 

 

Faro 

Faro 

516 

P.63 

O capitel encontra-se partido numa das suas faces 

danificando a zona das volutas 

Não aparenta 

Caminhos do Algarve Romano, Catálogo do Museu Municipal de Faro, C.M. de Faro, 2005; 

Desconhecida  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Altura= 44 cm; largura = 47 cm; 

Capitel de folhas lisas, coríntio com todos os elementos presentes; o lado esquerdo da face 1 está partido. 

Apresenta  folhas num número total de dezasseis, duas folhas inferiores em face (total de oito) e uma folha média me face e uma média 

por ângulo. No eixo do capitel, nota-se o cálice de onde nasce a haste da flor do ábaco sobre a folha média em face. Dos caulículos com 

a sua moldura saem as folhas; do interior destas emergem embebidas nas folhas, as hélices e os caulículos que se enrolam em espirais. O 
florão saliente de formato circular está  n para baixo; Sob as espirais das volutas, o espaço oco angular. Não é notória a tira de ligação  

entre as espirais das volutas angulares. 

Atribuimos a cronolgia da primeira metade do século III considerando um exemplar muito semelhante apresentado por Gutiérrez Behe-

merid, Capiteles romanos de la Peninsula Iberica, nº 678, p. 156 de Tarassa, Barcelona. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: OSN016 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN017 Sim 

Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique 

 

Faro 

Faro 

513 

P.63 

O capitel encontra-se partido nas folhas inferiores bem como em uma das faces 

Não aparenta 

Caminhos do Algarve Romano, Catálogo do Museu Municipal de Faro, C.M. de Faro, 2005; Ana Cardim 

Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho para a cadeira 

de História da Arte da Antiguidade em Portgula II da Licenciatura em História da Arte pela FCSH da UNL, 1997/1998(cap.nº 2). 

Centro Histórico de Faro  

Faro Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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Romano (III)  

Altura do capitel= 47 cm; 68 cm de largura; 

Capitel com ângulo bastante aberto, de folhas nervuradas com duas folhas, inferior e média; ao total 16 folhas; a diagonal 

do ábaco não foi medida devido à altura do capitel mas é de supor que a proporção vitruvina se verifique. As folhas apresentam os folío-

los bem demarcados e com zona interlobular em forma de triângulo invertido alongado. As folhas angulares projectam-se em frente e 

sustentam as volutas. Estas volutas não são jónicas mas coríntias embora apresentem a semipalmeta estendida sob o ábaco, tipíca das 
volutas jónicas.O intervalo existente entre as volutas coríntias e o ábaco é característico das produções romanas. 

A descrição por faces deste capitel revela-se esclarecedora:  

A face 1 apresenta as folhas inferior e média como já referimos e são bastante salientes em relação ao cálato do capitel bem como se 

reviram para o exterior de forma  exuberante. Do intervalo das folhas médias nascem os caulículos bastante ornamentados por folhas 

com folíolos que se unem em hélices e em volutas. As espirais das hélices não se percebem por entre a folhagem dos caulículos mas as 

espirais das volutas são muito evidentes. A parte superior do capitel apresenta a decoração característica do cimacio jónico com os semi-

óvalos e  dardos e com o astrágalo decorado com os discos e pérolas. O número de óvalos é de cinco e os discos são em número de três, 

intercalando com duas pérolas, no astrágalo. Este elemento confere ao capitel uma característica compósita, embora incompleta porque 

não se encontra o canal das volutas jónicas e estas são, claramente coríntias. Os semi-óvalos apresentam-se alternados com folhas de 

hera, num pormenor cheio de significado e de originalidade. Sem dúvida que esta alteração ao modelo pre-estabelecido é intencional e 

ilustra a vontade de dar um sentido distinto ao capitel de uma forma subtil. O ábaco do capitel é coríntio e é dotado de uma flor que tam-

bém apresenta alguma originalidade. Em três das quatro faces o motivo axial, parece apresentar um motivo vegetalista que pode ser uma 
folha aberta de acanto, por exemplo, com os foliolos tombados. Na face 2, o motivo axial é uma nítida roseta quadripétala repousando  

em cima do cimácio jónico. A face nº 3 é pouco clara no seu motivo e a face 4 repete o motivo da face 1. 

A Face nº 2 apresenta as mesmas características da face anterior mas com a voluta direita danificada. O motivo axial é, como referimos, 

uma roseta de 4 pétalas. 

A Face n º3 está partida na zona das volutas e o florão irreconhecível. A Face 4 repete os motivos da face 1 

Capitel muito interessante pela forma como reproduz as características fundamentias do capitel coríntio normal com influência jónica. O 

capitel não corresponde a um compósito que poderíamos dizer, "normal", mas parece um coríntio com influência jónica que, por essa 

razão, designamos, compósito 2. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

Compósito 
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Capitel Nº: OSN017 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN018 Sim 

Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique 

 

Faro 

Faro 

574 

p. 61 

O capitel apresenta as quatro faces muito desgastadas tornando difícil a leitura de ornamentação. 

Não aparenta 

Caminhos do Algarve Romano, Catálogo do Museu Municipal de Faro, C.M. de Faro, 2005. 

Arco da Vila  

Faro Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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Romano (III)  

Altura do capitel = 50 cm; Largura = 54 cm; 

Em termos de tipologia aparenta-se com o capitel OSN014 e OSN015, de folhas nervuradas, corintizante. O desgaste das  

faces não facilita a sua leitura. Identifca-se a folha inferior em número de oito e, em uma das faces pode ver-se a presença de rosetas. 

Mais complexo se torna entender se no centro do cálato está presente uma folha como nos capitéis já referidos ou se se trata, por exem-

plo do motivo liriforme. Parece--nos que, a semelhança aproxima este capitel do OSN015 e que as folhas inferiores são de acanto com 
elementos interlobulares com formas geométricas e que as amplas folhas angulares são palmetas. 

A cronolgia do século III é atribuída tendo em conta uma influência do modelo compósito assinalável nas rosetas. O aspecto da tipologia 

fica um pouco em aberto devido à erosão das faces do capitel. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

50-69 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: OSN018 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN019 Sim 

Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique 

 

Faro 

Faro 

524 

p.68 

Capitel muito desgastado nas suas faces e de difícil 

Não aparenta 

Caminhos do Algarve Romano, Catálogo do Museu Municipal de Faro, C.M. de Faro, 2005. 

Desconhecida  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Granito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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Romano (IV)  

Altura = 28 cm;diâmetro do leito de assentamento= 25 cm; Largura = 31 cm; 

O capitel apresenta uma difícil leitura. 

Folha inferior em número de oito com nervura central e folíolos laterais, talvez palmetas.  

Folhas médias angulares em número de quatro; percepção do enrolamento do motivo liriforme, embora não muito firme. 

Ábaco coríntio muito esbatido. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Liriforme 
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Capitel Nº: OSN019 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN020 Sim 

Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique 

Freguesia da Sé 

Faro 

Faro 

669 

p. 69 

A parte do capitel que se conserva permite uma boa visualização dos motivos 

Não apresenta 

Caminhos do Algarve Romano, Catálogo do Museu Municipal de Faro, C.M. de Faro, 2005; 

Theodor Hauschild, "O Edifício de Culto do Complexo de Ruínas romanas perto de Estoi, na província da 

Lusitania", Arqueologia e História, Série X-Vol.I-II (1)-1984/88, pp. 123-150. 

 Villa de Milreu Estoi 

Faro Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Pilastra de friso 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Altura = 37,8 cm; largura conservada= 34 cm; profundidade= 9 cm; 

A indicação do Museu de Faro acrescenta que esta peça veio do templo de Milreu.  

As folhas nervuradas são grandes e estendidas com lóbulos tripartidos e colocados de forma algo desordenada ou assimétrica. A parte 

revirada da folha exibe três folíolos. Exibem zonas interlobulares com uma forma de gota alongada e também em triângulo invertido. 

Os caulículos são longos, com caneluras e dispõem de moldura com ornamentação funiforme. Uma observação mais detalhada permite 
encontrar um pequeno cálice como uma folha lanceolada no eixo do capitel. 

O ábaco apresenta-se ornamentado e com dupla moldura. A parte inferior apresenta pequenas linguetas e a parte superior, uma ornamen-

tação funiforme.Há uma pequena tira assegurando a união das hélices. Existe um motivo axial cujo formato é indefinido porque se 

encontra partido. 

Este exemplar de capitel como placa de revestimento afigura-se-nos de período distinto do capitel atribuído ao Templo por Theodor 

Hauschild (OSN009). Não só o capitel possui os seus elementos compositivos (cálice axial, tira de ligação) como os detalhes ornamen-

tais o evidenciam: o tratamento das folhas, nas pontas e zonas interlobulares. 

Proposta de datação: século II. Este capitel poderia ter pertencido ao balneum de Milreu que, segundo João Pedro Bernardes terá sido 

construído nos século III-IV ( João Pedro Bernarde, " A relação campo-cidade-os casos de Milreu e Ossonoba", Caminhos do Algarve 

romano, 2005, pp. 38). Capitel com folhas análogas em Pensabene, Scavi di Ostia, nº 242, capitel de pilastra pertencente às termas, 

período de Trajano, p. 63. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: OSN020 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN021 Não 

Museu Arqueológico de Lapidar Infante D. Henrique 

Sé 

Faro 

Faro 

667; 671; 668 

p. 65; p.66 

Conservam-se três fragmentos 

Impossível notar 

Caminhos do Algarve Romano, Catálogo do Museu 

Municipal de Faro, C.M. de Faro, 2005; Ana Cardim Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu 

Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho para a cadeira de História da Arte da Antiguidade em Portgula II da Licenciatura em Histó-

ria da Arte pela FCSH da UNL, 1997/1998, 667- nº 16; 668- nº 14; 671, nº 15. 

Villa de Milreu Estoi 

Faro Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

O número de entrada de OSN021 inclui três fragmentos distintos de capitel:  

OSN021a (Nº inventário = 667): Medidas do fragmento: Altura = 13 vezes 19,5 cm; Este fragmento, como os dois 

seguintes, parece fazer parte de um capitel de coluna isenta; apresenta duas folhas de acanto reviradas na ponta e separadas entre si; 

apresenta pequenos folíolos e espaços interlobulares em pequeno triângulo invertido; as folhas partem de uma moldura lisa de formato 

circular. No intervalo das duas folhas, nasce o caulículo notando-se o sulco das suas hastes. 
OSN021b(nº de inventário = 671): medidas= altura = 10 cm e largura = 18 cm; neste fragmento cabe um folha com nervura central e 

folíolos laterais tridentados; o folíolo da direita está partido. A folha é pequena e tem a ponta muito saliente. 

OSN021c (nº de inventário = 668): medidas: altura = 14 cm; largura = 23,5 cm; Este fragmento apresenta uma folha central e parte de 

outra lateralmente disposta e uma pequena fracção  dos folíolos de outra folha. A folha central é mais alta dos que os exemplares frag-

mentados que se mostrou em a e b; tal nota-se pelo número de folíolos laterais da folha completa que são em número de cinco. Os moti-

vo interlobulares são em círculo trepanado. 

Estes três fragmentos parecem estar mais próximos do capitel de Milreu OSN009 do que do fragmento de revestimento OSN020. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: OSN021 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN022 Sim 

Museu Arqueológico de Lapidar Infante D. Henrique 

Sé 

Faro 

Faro 

429 

p.71 

conserva-se um fragmento 

Não aparenta 

Caminhos do Algarve Romano, Catálogo do Museu Municipal de Faro, C.M. de Faro, 2005; Ana Cardim 

Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho para a cadeira 

de História da Arte da Antiguidade em Portgula II da Licenciatura em História da Arte pela FCSH da UNL, 1997/1998, nº 13; 

Theodor Hauchild, "O Edifício de Culto do Complexo de Ruínas romanas perto de Estoi, na província da Lusitania", Arqueologia e His-

tória, Série X-Vol.I-II (1)-1984/88, pp. 123-150; 

Villa de Milreu (Templo, segundo Theodor Hauschild) Estoi 

Faro Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 1 

Pilastra de ângulo 

Bibliografia: 
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Romano (IV)  

Este fragmento foi encontrado por Theodor Hauschild e segundo as suas palavras: " à minha pergunta quanto à proveniên-

cia do capitel de Lagos, obtive uma resposta ao encontrar, num monte de entulho, na área das termas, o fragmento de um 

semicapitel ligado a uma placa de mármore(fig.24). Dado que fragmentos de meias colunas ligadas a uma placa de mármore se encon-

tram junto do edifício de culto e tiveram aí o seu lugar fixo e comprovado, nas nas pilastras angulares da galeria, deve poder considerar-

se que o mencionado fragmento de capitel tenha pertencido ao edifício de culto. É mesmo provável que este capitel tenha sido executado 
para o edifício e que não se trate de um elemento mais antigo reutilizado, pois a placa a que está ligado corresponde às usadas nas meias

-colunas. É de importância para a continuação da análise que o fragmento do capitel de meia-coluna seja análogo ao capitel do Museu 

de Lagos. Tanto as folhas como so cálices sob as hélices e volutas se assemelham de tal forma, que ambos os capitéis, que teêm também 

a mesma altura, devem ser considerados como pertencentes ao mesmo edifício." (op. Cit. pp. 144-145). 

Medidas= 29 cm de altura e largura = 31 cm; 

Este fragmento apresenta as folhas adossadas a uma placa de revestimento cuja parte de trás se encontrada partida. Pode ver-se uma 

folha de acanto e folíolos e o arranque dos caulículos e suas folhas. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 
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Capitel Nº: OSN022 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN023 Sim 

Museu Arqueológico de Lapidar Infante D. Henrique 

Sé 

Faro 

Faro 

514 

p. 72 

Bom 

Não aparenta 

Catálogo Caminhos do Algarve Romano, coordenação de Dália Paulo, Museu Muncipal de Faro, C. M. 

de Faro, 2005; Ana Cardim Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henri-

que, Trabalho para a cadeira de História da Arte da Antiguidade em Portugal II da Licenciatura em História da Arte pela FCSH da UNL, 

1997/1998, nº 12; 

Desconhecida  

Faro Faro 

Não Não 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Suévico (VI)  

Material utilizado= quartzito;diâmetro do leito de asentamento= 17,8 cm; Altura= 19 cm; diagonal do ábaco= 35 cm; 

Altura do ábaco = 3 cm (1/6 da altura do capitel). Largura máxima= 36,5 cm; 

Capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre com outros semelhantes no grupo episcopal pacesense. 

A divisão entre ábaco e cálato é muito nítida; O cpaitel possui, ao todo, quatro folhas, uma em face e uma em ângulo; possui a folha 

voluta cuja espiral não é visível, apenas se notando em relevo sobre a folha em que se apoia. O florão é paralelepipédico e nota-se a 
moldura do cálato. 

No catálogo do Museu está a opinião de Lídia Fernandes sobre esta capitel: tardo-romano do século IV ou do século V pelo reduzido 

número de folhas e pelo tamanho. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: OSN023 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN024 Sim 

Reservas do Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique 

Sé 

Faro 

Faro 

515 

 

Bom 

Não aparenta 

Ana Cardim Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho 

para a cadeira de História da Arte da Antiguidade em Portugal II da Licenciatura em História da Arte pela 

FCSH da UNL, 1997/1998, nº 3 

Zona da Sé Sé 

Faro Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Suévico (VI)  

Altura = 19 cm; Largura e comprimento = 20,5cm; Diâmetro do leito de assentamento= 17 cm; Altura do cálato = 15 cm; 

Altura do ábaco= 4,5 cm(1/4) da altura do capitel. A proporção que se nota é entre o diâmetro do leito de assentamento e 

a altura do capitel. A proporção com a diagonal do ábaco não se verifica na medida em que o capitel apresenta um formato quase cúbi-

co. A relação entre ábaco e altura do capitel denuncia um forte pendor do primeiro. 

Capitel em mármore preto, pouco vulgar. As volutas estão muito próximas das volutas jónicas (de alguma forma faz lembrar o capitel da 
Egitania, EGT001, no entanto, a diferença é significativa: as volutas do capitel da Egitania estão sob o plinto e as volutas do capitel de 

Ossonoba estão ao nível do ábaco). 

Capitel com quatro folhas angulares lisas que se levantam nos ângulos do capitel e que sustentam as folhas volutas que se ligam às espi-

rais também lisas colocadas em cada uma das extremidades do ábaco e ao mesmo nível deste. O cálato do capitel resulta num estreita-

mento em V com as volutas que se abrem em espiral. O ábaco é como um plinto quadrado, definido em altura e de planta quadrangular. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Recto(90º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Quatro folhas lisas, influência bizantina 
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Capitel Nº: OSN024 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN025 Não 

Reservas do Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique 

Sé 

Faro 

Faro 

520 

 

O capitel encontra-se fragmentado a metade. A par-

te conservada mostra algumas partes ocas e corroí-

das. 

O facto de estar cortado a meio pode ter relação 

com uma utilização posterior 

Ana Cardim Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho 

para a cadeira de História da Arte da Antiguidade em Portugal II da Licenciatura em História da Arte pela 

FCSH da UNL, 1997/1998, nº 10; 

Villa romana de Milreu Estoi 

Faro Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Bisel e Trépano 

Coluna adossada 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Segundo Ana Cardim Ribeiro a proveniência deste capitel é desconhecida. No entanto, no Museu, foi-nos cedida a infor-

mação de que esta capitel provinha de Milreu, informação esta que confirmámos uma segunda vez (Dr. Luís Santos). Vol-

támos igualmente a solicitar a confirmação de que o capitel se tratava de uma peça de adossamento (contacto com Dr. Luís Santos); Esta 

informação foi-nos confirmada (Sr. Manhita) e acrescentado que a parte posterior da peça possui um orifício que parece resultar da cor-

rosão e não de uma determinada funcionalidade. No entanto, a peça não possui nenhum ressalto lateral destinado a encostar como, por 
exmplo se encontra em capitel de coluna adossada em Miribriga. O leito de espera da peça possui outro orifício, não centrado que pode, 

eventualmente, ter servido para segurar o capitel. 

Altura= 32cm; largura 33 cm; Altura da folha inferior= 13 vezes 9,5 cm; Altura do ábaco= 5 cm (1/6). 

Capitel apresenta folhas nervuradas de acanto com uma folha inferior em número de oito e com folhas angulares. A folha é acantizante e 

aparenta uma altura superior à que é esperada neste tipo de capitel. As folhas inferiores apresentam-se de forma geométrica terminado 

num formato quadrangular contando com uma nervura vertical central com três folíolos dispostos de cada lado. A zona interlobular 

apresenta um pequeno trépano de formato circular. 

As folhas angulares apresentam o mesmo esquematismo das folhas inferiores salientando-se o relevo da nervura central do folha que 

reveste a aresta. O número de folíolos parece manter-se em número de três. A parte superior do capitel junto ao ábaco encontra-se bas-

tante danificada não se podendo fazer a leitura do motivo axial ou das volutas. O centro do cálato é preenchido por duas hastes que par-

tem do intervalo das folhas inferiores. Cada uma dessas hastes caminha pelo cálato traçando uma curva para o interior de cuja ponta sai 

uma roseta quadripétala. Da haste parte em bifurcação um talo mais pequeno na direcção das folha angulares. Não existe a pequena pre-
silha que liga os dois elementos  vegetais compondo o motivo a lira. 

Proposta de integração em contexto romano do século III, pela forma da folha muito geométrica e de tipo acantizante e pela ausência da 

presilha a ligar as duas hastes vegetais terminando em voluta. 

Onde poderia estar esta peça? 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

  

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Liriforme 
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Capitel Nº: OSN025 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN026 Sim 

Museu Arqueológico de Lapidar Infante D. Henrique-Reservas 

Sé 

Faro 

Faro 

512 

 

O calcário apresenta-se corroído em certas partes do 

capitel criando cavidades e esbatendo algumas das 

faces. 

Não aparenta 

Ana Cardim Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho 

para a cadeira de História da Arte da Antiguidade em Portugal II da Licenciatura em História da Arte pela 

FCSH da UNL, 1997/1998, nº 6; 

Zona da Sé Sé 

Faro Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 383 



 

Romano (III/IV)  

Nota: o capitel é folhas lisas corintizante com outros motivos no cálato, neste caso, cálice. 

Altura máxima das faces do capitel= 29 cm; Largura máxima = 47 cm; Altura do ábaco= 3,7cm (1/7); Altura da folha 

central = 15 cm; largura da folha central = 17,5 cm; 

A folha inferior é em número de quatro. São folha lisas muito largas e altas ocupando cerca de metade da altura do capitel. Angularmen-

te, ao nível inferior, nota-se o intervalo entre as duas folhas.  
Nas arestas do capitel nota-se outra folha lisa e ampla com nervura central em vinco e com o formato das pontas biselado; esta folha 

sustenta a folha voluta cuja ponta se enrola em espiral bem marcada. As duas espirais encostam-se ao nível angular e repousam sobre a 

folha. 

Cálato com cálice que se liga a uma roseta com seis pétalas, o motivo axial. 

O ábaco é coríntio. Por lapso, não foi medida a diagonal do ábaco mas é provável que se encontre dentro da proporção vitruviana com a 

altura do capitel. 

Este capitel corintizante de folhas lisas apresenta as características fundamentais dos capitéis de cálato livre. No entanto, este capitel 

apresenta o motivo do cálice no centro do seu cálato, o que é bastante invulgar,  juntar às largas folhas inferiores. Em Pensabene, um 

capitel com semelhanas tipológicas e o motivo do cálice no centro do cálato, nº 450, finais do século III/inícios do IV. (Pensabene, Scav 

di Ostia, p. 119, tav.XLVI). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Derivação Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: OSN026 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN027 Sim 

Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique-Reservas 

Sé 

Faro 

Faro 

609 

 

Muito danificado no leito de espera e nas faces; 

motivos bastante esbatidos. 

Não aparenta 

Ana Cardim Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho 

para a cadeira de História da Arte da Antiguidade em Portugal II da Licenciatura em História da Arte pela 

FCSH da UNL, 1997/1998, nº 11; 

Desconhecido  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Este capitel de origem desconhecida foi incorporado no Museu em 1971. 

O capitel encontra-se partido e não possibilita as medições de uma forma correcta para além da altura largura, diagonal do 

ábaco e diâmetro com muita dificuldade). 

Este capitel possui oito folhas inferiores nervuradas muito esbatidas e das quais se nota o seu formato arredondado. No centro do cálato 

nota-se uma folha pelas marcas dos seus folíolos muito dissolvidos. Lateralmente folhas pelo cálato. No intervalo da folha central do 
cálato e das folhas laterais, uma haste com uma roseta na ponta. Este elemento, tal como já foi referido para os capitéis OSN014 e 

OSN015,   afigura-se-nos ser a influênca dos capitéis compósitos.  Em uma das faces do capitel pode ver-se o motivo axial em roseta. É 

nitído o botão central embora não se possa contar, com certeza, o número de pétalas. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

 Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: OSN027 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN028 Não 

Museu das Ruínas do Cerro da Vila (?) 

Vilamoura 

Quarteira 

Faro 

 

 

 

 

Maria Luísa Estácio da Veiga Affonso 

dos Santos, Arqueologa Romana do 

Algarve, subsídios, vol. II, 1972, pp. 144_145, fig. 53; 

Estação romana do Cerro da Vila Vilamoura 

Quarteira Faro 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Cilpes(?) 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III/IV)  

O conhecimento que tivémos deste fragmento de espiral de voluta foi através da bibliografia citada. Na impossibilidade 

de ir a Vilamoura tentámos várias vezes o contacto com o Museu da Ruínas sem sucesso, pelo que apresentamos aqui o 

pequeno fragmento com 11 cm de comprimento máximo. O desenho de J. Farrajota indica capitel jónico mas com a maior probabilidade 

seria um exemplar da matriz coríntia, provavelmente corintizante, o que não se pode confirmar com toda a certeza.  

Este achado completa outros de bases de colunas e revestimentos parietais de mármore com motivos próximos de capitéis corintizantes 
que atestam a riqueza desta uilla. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: OSN028 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN029 Sim 

Desconhecido 

 

 

 

 

 

 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, fig. 134, planche XV, p. 205; 

Mário Varels Gomes, " Necrópole Visigótica do Poço dos Mouros", Revista Portuguesa de Arqueologia, 

vol. 5, nº 2, 2002, p. 46; 

Alcantarilha Alcantarilha 

Silves Faro 

Não Não 

Província Lusitânia 

Cilpes 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Capitel que foi escavado por dentro para servir de pia 



 

Suévico (VI)  

Este capitel foi apresentado por D. Fernando de Almeida e referido por Mário Varela Gomes. 

Tentámos encontrar este capitel e conseguimos entrar em contacto com a sobrinha de Sebastião Ramlho Ortigão, a Senho-

ra D. Maria Clotilde Guedes da Silva, a quem queremos espressar o nosso agradecimento pelas informações disponibilizadas. Infeliz-

mente, o capitel bem como as restantes peças da Colecção Sebastião Ramalho Ortigão foram roubadas nos finais dos anos 70 do século 

XX. 
A descrição a efectuar deste capitel tem de se basear na fotografia de D. Fernando de Almeida. Tal como este autor referiu, a originali-

dade deste capitel reside nas suas quatro folhas angulares de acanto nervuradas cm nervura central saliente. O restante cálato está des-

provido de ornamentação ou seja é cálato livre. A distinção entre cálato e ábaco faz-se por intermédio de uma moldura saliente. Sobre 

esta, o ábaco, um pouco recuado sobre o cálato mas com o local do motivo axial.Angularmente, as folhas unem-se, no seu topo, às pon-

tas do ábaco não sendo possível notar volutas mas apenas a junção dos dois elementos. Nota-se perfeitamente que este capitel foi esca-

vado e o seu leito de assentamento, por consequência, arredondado. 

Pela Senhora D. Clotilde Guedes da Silva ficámos a saber que o capitel era grande; D. Fernando de Almeida não apresentou medidas 

para este capitel, infelizmante também. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Quatro folhas nervuradas, influência bizantina 
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Capitel Nº: OSN029 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: OSN030 Sim 

Reservas do Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. 

Henrique 

Sé 

Faro 

Faro 

629,630 e 631 

 

Motivos pouco nítidos e algumas faces partidas 

Não aparenta 

Ana Cardim Ribeiro, Os capitéis tardo-romanos do Museu Arqueológico Infante D. Henrique, Trabalho 

para a cadeira de História da Arte da Antiguidade em Portugal II da Licenciatura em História da Arte pela 

FCSH da UNL, 1997/1998, nº 7,8 e 9; 

Zona da Misericórdia Sé 

Faro Faro 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Ossonoba 

 

Ossonobense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura= 49,5 cm; Diâmetro da base de assentamento= 19 cm; 

Trata-se de três peças iguais ( a análise a que se procedeu não foi tão profunda que se detectassem as suas diferenças) que 

estão em reserva no Museu e que vêm da zona da Igreja da Misericórdia. Esta Igreja sofreu uma profunda renovação com D. Manuel. O 

interior da Igreja exibe uma interessante planta cruciforme. No seu interior guarda-se um capitel, OSN011, oriundo do interior das mura-

lhas de Faro, reutilizado como pia de água benta. 
Estes três capitéis formam um conjunto que se desconhece estar completo. Apresentam uma altura excessivamente elevada, meio metro, 

em relação ao diâmetro do seu leito de assentamento e esta característica é bastante signifcativa da sua utilidade e localização. A sua 

decoração é fundamentalmente vegetalista. Possui uma primeira folha de acanto com lóbulos ligeiramente subdivididos. Esta folha loca-

liza-se em face e, sobre ela, num registo médio, duas folhas unem-se no seu perfil. Esta folhas são também de acanto e as suas pontas 

tocam-se. A parte superior do capitel afigura-se-nos quase circular e é difícil detectar motivo axial ou ângulos de ábaco. 

Numa primeira análise não muito aprofundada, é nosso parecer que estes três capitéis não se inserem no contexto da Antiguidade Tardia 

mas serão posteriores. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Recto(90º) 

Pequeno Pequeno 

  

50-69 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: OSN030 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS001 Sim 

Igreja de Santo Amaro de Beja, “in situ”. 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Bom embora apresente faces desgastadas. 

Intervenção junto de um elemento ornamental,  o florão/motivo axial. As folhas angulares 

foram também transformadas mantendo as da face um a maior parecença com as originais. 

Vergílio Correia , História de Portugal ( coord. Damião Peres), I, Barcelos,1928; Abel Viana, Visigótico 

de Beja, Arquivo de Beja, VI, 3-4, Beja, 1949; D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal; 

Cláudio Torres, Catálogo do Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja; D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal; 

Maria Cruz Villalón, Merida Visigoda, La escultura arquitectónica e litúrgica, Badajoz, 1985; Maria Amélia Fresco de Almeida, Escul-

tura Arquitectónica e funerária a sul do Tejo, UNL, Lisboa, 1987; Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, 
Edições Alfa; Leonel Borrela, Igreja de Santo Amaro II, Diário do Alentejo, 22/11/96; Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Alto-

medievales de Hispania, 2006, capitel nº OESO032, vol. 1, pp. 213-216, vol. 2, p. 389; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, 

os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 1. 

Igreja de Santo Amaro de Beja, fora de portas Santiago Maior 

Beja Beja 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Basílica 

 

Planta Basilical com uma abside 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura = 41 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 38,8 cm; comp vezes largura= 47 cm; 

Vergílio Correia refere que encontra semelhanças com um capitel de S.Román de Hornija (província de Valladolid, comu-

nidade de Castela e Leão), p.380;  Abel Viana repete esta informação, p.264 e D. Fernando de Almeida escreve ter verificado um capitel 

semelhante em S.Román de Hornija, e numera também este capitel como número um, p. 186 ; Maria Cruz Villalón vê neste capitel uma 

“cierta analogia” com o capitel que a autora numera como 323 da Alcazaba de Mérida, p. 248; Maria Amélia Fresco de Almeida afirma 
não ter encontrado o modelo mas que se for como afirmam os outros autores, a peça será moçárabe e não visigótica,vol.1, p. 172; Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida considera este capitel dentro do esquema do corintizante, acusando uma via de "empobrecimento e desvio 

dos padrões clássicos", p. 119. Cláudio Torres data este capitel de finais do séc. V tendo sido reutilizado sem intervenção, p. 27;  Leonel 

Borrela classifica este capitel como tardo-romano.Javeir Magaña considera este capitel datável da época altoimperial petencente à odem 

corintizante segundo o modelo canónico romano. 

 

Folha inferior (palma)com oito folhas distribuídas uma por face e uma por ângulo do capitel; 

                            Folha angular (acanto)distribuída uma por ângulo; 

                            Motivo liriforme no centro do cálato. 

Face nº 1: O capitel, na zona de ligação ao fuste, apresenta uma faixa lisa, com uma altura de seis centímetros a partir da qual se inicia a 

folha. Esta faixa surge com o objectivo de unir o capitel ao fuste. O capitel apresenta a folha inferior constituída por  três folhas. Estas 

folhas medem, em altura,: 7/8 cm e ocupam 1/3 da altura do cálato.  As folhas inferiores são mais largas (medem entre 12 a 14 cm de 
largura) do que altas e mostram os seus folíolos, em número de seis, na vertical e estão também segmentadas na sua borda.  A folha está 

aderente ao cálato mas o seu relevo fá-la salientar-se  para o exterior sem, no entanto se revirar. As duas folhas angulares sobem pelo 

cálato constituindo uma folha bastante carnuda que ocupa a aresta do capitel e que se volta na ponta sem se conseguir ver se realmente 

se trata de uma espiral que se pode ter perdido. A folha angular direita que percorre o capitel até ao ábaco, apresenta-se mais desgastada 

pelo tempo e a folha não apresenta sinais de se dobrar mas permanece direita tocando o vértice do ábaco. A folha parece cobrir  a aresta 

do capitel. A folha do lado esquerdo ao atingir o vértice do ábaco parece formar mais uma vez um pequeno rosto como acontece  no 

capitel numero dois. Será uma ilusão de óptica resultante do desgaste da pedra ao longo do tempo que nos faz ver elementos que não são 

os que realmente vemos, como considerou Antonieta Ribeiro ao nos acompanhar a ver este capitel? Na aresta direita, a folha que se 

estende até ao ábaco parece também ter um pequeno rosto tal como no lado esquerdo. A verdade é que essa sensação resulta da ligeira 

saliência arredondada que a folha forma na sua ponta resultado do alisamento das volutas e verifica-se apenas nas arestas ou ângulos da 

face 1. Os restantes ângulos não apresentam saliência sendo muito provável que as folhas tenham tido, nesse local uma intervenção pos-
terior à sua produção ( tal como o capitel nº 4 de Santo Amaro de Beja) de modo a modificar a estrutura das folhas, volutas o aspecto do 

capitel. A pedra tem uma marca avermelhada que a percorre na diagonal esquerda. No cálato do capitel, é visível a orla do cálato.  O 

cálato apresenta-se livre para a decoração com o motivo liriforme. A meio do cálato do capitel, sobe a haste central em baixo relevo 

ladeada por duas folhas de lóbulos recortados  que culmina nas duas rosetas. Não se nota a presença de florão/motivo axial, a face do 

ábaco está lisa. 

Face 2 : A face 2 deste capitel tem semelhanças com a outra face. A folha inferior central, no entanto encontra-se desgastada pelo tempo 

e não é praticamente visível. A folha inferior no ângulo do lado direito é mais alta do que a do lado esquerdo. Vê-se com precisão o 

motivo das duas rosetas adossadas no centro do cálato e a orla do cálato sobre elas. A folha alta do lado direito desenha os lóbulos da 

folha. Junto à extremidade do ábaco não se forma espiral, a folha termina apontada. Não se nota o florão mas a sua presença está marca-

da a negativo na falha no meio do ábaco. 

Face 3: Esta face é sem dúvida a mais desgastada apresentando a pedra um alisamento central. No entanto, notam-se os elementos já 

presentes nas faces anteriores. Também se não nota espiral no vértice da aresta direita. Altura da folha mais alta: até ao fundo do capitel: 
32 cm. 

Face 4 : Os elementos em presença são os mesmos. Não se notam com tanto rigor as rosetas, no entanto consegue-se ver bastante bem a 

presença do motivo axial que perece ser redondo e ter uns raios que saem do centro para o exterior. Este elemento apenas se nota nesta 

face. Poderia tratar-se de um roseta. O que se observa pode ser o resultado da intervenção e não significar o motivo original. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 
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Capitel Nº: PCS001 



 

Romano (III)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Liriforme 
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Este capitel é um exemplo, no qual é visível, de uma forma clara, os traços da utilização de um tipo de capitel romano muito 

divulgado, o capitel corintizante de motivo liriforme ( Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Península 

Ibérica, pp. 183-215).  

Em termos formais, ábaco e cálato estão definidos. O florão/motivo axial, por alguma razão foi apagada ou até cortada de algu-

mas faces. O capitel apresenta lateralmente as folhas apontadas no vértice junto ao ábaco e, na face 1 podem ver-se as espirais 
que existiam e que ainda estão presentes com uma saliência circular que, talvez devido ao corte das espirais parecem umas 

pequenas caras. Maria Antonieta Ribeiro apresenta vários capitéis corintizantes que se encontram na Igreja de S. Sebastião dos 

quais, um deles muito conhecido porque ilustrou a contracapa do Arquivo de Beja , das primeiras séries. É o capitel corintizan-

te nº 13 de Antonieta Ribeiro (Capitéis Romanos de Beja, CMB, Beja, Beja, 1998, p. 191). O desenho do Arquivo de Beja 

apresenta-se com uma visão de ângulo que não é muito comum mas que, neste caso, ajuda a compreender a composição da 

folha angular. Antonieta Ribeiro desenha o capitel de frente e refere que: “Sobre as folhas angulares elevem-se uma faixas, 

como se de caules se tratassem, colocadas à frente de folhas carnosas acantizantes. Enquanto as faixas se enrolam sob o vértice 

do ábaco formando as volutas, as folhas mostram, horizontalmente, as suas extremidades entre as volutas e o ábaco.”(op. Cit. P. 

192). A proposta de datação deste capitel é o séc. II.  

Por sua vez, Maria Cruz Villalón cita este capitel ( “ Solamente un ejemplar de Beja que pertenece a la iglesia de San Amaro,  

guarda cierta analogia com el capitel 323”, Merida Visigoda, Badajoz, 1985) porque encontra nele semelhanças com, pelo 

menos, um capitel da Alcazaba de Mérida (Maria Cruz Villalón, Merida Visigoda, pp. 347-348) que engloba numa tipologia  
de “capitéis de clara aproximação a modelos romanos”, indicando que este tipo de capitel mostra uma “evolução local inspira-

da em modelos clássicos”. Apesar do classicismo, a autora reconhece no capitel da Alcazaba de Mérida que compara como o 

capitel nº 1 de Beja, elementos plásticos visigodos. Estes elementos plásticos que a autora cita (lóbulos das folhas, decoração 

do seu nervo central, trifólios em perfil em vez de rosetas) não são notórios no capitel nº 1 de Santo Amaro. 

Maria Angeles Gutiérrez Behemerid ( Capiteles Romanos de la Península Iberica, Valladolid, 1992, p. 185-193) apresenta 

vários capitéis corintizantes muito semelhantes a este exemplar de Santo Amaro nomeadamente um capitel da Alcazaba de 

Mérida ( nº 837e 838 que não é o que foi referido por M. Cruz Villalón como semelhante a Beja mas que corresponde ao nº 318 

desta autora) que data do séc. IV e as diferenças, sobretudo no talhe entre o de Beja e o de Mérida são notórias. M. Angeles 

Gutiérrez Behemerid apresenta outros exemplares semelhantes globalmente ao de Santo Amaro que data  do séc. II ( por exem-

plo o 818 de Mérida também da Alcazaba) em que refere que a folha angular se enrola ou curva formando a voluta. 

Curioso é o facto de três autores considerarem este capitel semelhantes a um capitel de S. Román de Hornija, um local da pro-
víncia de Valadolid, na comunidade de Castela e Leão onde se conserva a igreja do mosteiro com este nome e que é único tes-

temunho que resta dele. Em S. Román de Hornija encontra-se uma igreja na qual se podem ver um conjunto de capitéis moçá-

rabes. À entrada da igreja podem ver-se três capitéis coríntios bastante estilizados “em cuja decoração se reconhece as suaves 

contracurvas de palmetas de afinidades claramente omeiadas”. (2 Jacques Fontaine, Lárt Préromain hispanique, Zodiaque, 

1977, p. 409-410). 

Concluindo, o capitel de Santo Amaro de Beja, é um modelo romano corintizante de motivo liriforme reutilizado com interven-

ção (motivo axial, folhas angulares). Pode até não ser um exemplar muito tardio. No entanto, dada a falta de mais elementos, 

podemos considerar que se integra no contexto romano da Antiguidade Tardia do século III e com menos probabilidades no 

séc. IV. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS002 Sim 

Igreja de Santo Amaro de Beja "in situ" 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Bom 

Este capitel teve uma intervenção que destruiu por completo a sua forma original. 

Correia, Vergílio, História de Portugal ( coord. Damião Peres), I, Barcelos,1928; Viana, Abel, Visigótico 

de Beja,  Arquivo de Beja, VI, 3-4,Beja, 1949; D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 

sep. O Arqueólogo Português, 1962; Torres, Claudio, Núcleo Visigótico, Catálogo Museu Regional de 

Beja; Almeida, Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e Funerária a sul do Tejo, UNL, Lisboa, 1987;Almeida, Car-

los Alberto Ferreira de, História da Arte em Portugal, Alfa, 1993 (3ªedição), Leonel Borrela, Santo Amaro-II, Diário do Alentejo, 
22/11/96; Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e Altomedievales de Hispania, capitel nº OESO031,vol. 1, p. 213-216,  vol 2, p. 

388; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 2. 

Igreja de Santo Amaro de Beja, "in situ" Santiago Maior 

Beja Beja 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Basílica 

 

Planta Basilical com uma abside 

Mármore de Trigaches 

Bisel 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura = 36 cm; Diâmetro = 33, 7 cm; Largura e comprimento = 45 vezes 45 cm; Vergílio Correia refere que este capitel é 

"uma degenerescência do capitel jónico, que fica em categoria áparte."p. 380;Deve haver um engano nesta referência que 

Vergílio Correia deve querer aplicar ao capitel nº 3 tal como Abel Viana o interpretou. Mas Vergílio Correia indica o capitel 2. Abel 

Viana escreve que este capitel lhe parece ter sido lavrado numa pedra diferente, apresentando uma só fila de longas folhas estriadas a 

todo o comprimento, p. 264; D. Fernando de Almeida numera este capitel com o número 6 e escreve que" mostra folhas de acanto, altas, 
estriadas, alternando uma mais alta com a outra mais baixa. As mais baixas, estão a meio da face e delas sai um caulículo que, em cima, 

se abre em duas hastes terminadas por volutas em cada vértice do capitel", p. 187.Maria Amélia Fresco de Almeida, realça o trabalho 

em bisel do capitel que remete para influências bizantinas. Indica que, em Córdova, se encontra este tipo de talhe em alguns capitéis, p. 

166, vol.I; Cláudio Torres escreve que o capitel nº 2, por razões tipológicas é atribuível ao séc. IX sendo possivelmente con temporâneo 

do edifício moçárabe, p. 27; Leonel Borrela classifica este capitel como visigótico. Javier Magaña data este capitel de finais do século 

VI, inícios do século VII e refere conhecer para ele um paralelo estruturalmente muito parecido (OESO051, Iglesia de Sna Mato, Albu-

querque, Badajoz); considera que estes dois capitéis são a reinterpretação de oficinas locais de dosi tipos de capitéis, o capitel coríntio 

propriamente dito e o capitel bizantino de volutas em V ou em Lira. 

 

Folha inferior com oito folhas distribuídas uma em cada face e aresta do capitel; 

Folha média em número de oito distribuídas duas em cada face do capitel; 

 A face 1 parece ter uma pequena haste; 
 Volutas com espiral 

Face 1: Esta face surge, na fotografia, sem flash para se poder notar os seus efeitos de luz e sombra. As quatro faces do capitel são idên-

ticas embora a zona das volutas não esteja igual em todas as suas faces. Face com cinco folhas: uma central ao mesmo nível das duas 

folhas da aresta do capitel e duas centrais mais elevadas. Cada folha eleva-se colada ao cálato. O corpo da folha é constituído por quatro 

estrias parecendo juntar-se duas a duas no topo da folha. As folhas não apresentam todas, o mesmo número de estrias. As folhas soltam-

se do cálato na sua fase terminal revirando-se para o seu exterior num formato oval. Por cima da folha central, numa situação axial em 

relação à face do capitel, eleva-se um elemento decorativo como se fosse um talo duplo que se eleva e dirige para os ângulos do capitel 

onde forma o enrolamento em espiral da voluta. Parece a esquematização de um caulículo. O efeito que produz é em V ou em triângulo 

invertido. Por cima das volutas, notam-se os ângulos do ábaco e no centro, a presença do florão/elemento axial. O ábaco praticamente 

não é visível, nota-se a sua existência sobretudo nos vértices do capitel e no centro no local do florão. A parte restante esbate-se na liga-

ção à imposta. Este elemento axial não é visível e não se pode afirmar se é realmente um florão; esta zona tem um sulco central e apre-
senta-se lisa. Existem volutas mas não hélices. Podem contar-se duas folhas. As folhas são um corpo único, formado por estrias que 

podem ser entendidas como folíolos. Poderá tratar-se de folhas de palma. A folha inferior (com três folhas, ocupa metade da altura do 

capitel (em 45 cm de altura, esta folha tem 18 cm de altura); A folha média tem duas folhas que ocupa dois terços da altura do capitel 

(24 cm) em cada uma das suas faces. Ao todo, a folha inferior conta com oito folhas e a segunda igualmente com oito folhas. Os ele-

mentos que surgem, no intervalo das arestas do capitel entre a primeira folha e a segunda, poderão ter como função a sustentação da 

voluta como o cálice no capitel coríntio embora não aparentem estar a fazê-lo.  As folhas mais altas são as da folha média que ocupam, 

neste caso, o lugar dos caulículos no capitel coríntio normal. As folhas apresentam-se separadas uma das outras. As folhas da folha 

média  têm quatro sulcos verticais, sendo portanto mais delgadas do que as folhas da folha inferior. As folhas da folha inferior, apresen-

tam cinco sulcos e têm maior grossura do que as folhas mais altas.  

Face 2: Idêntica à primeira face, com a diferença que o elemento decorativo que se encontra sob o que seria a voluta do lado direito 

representa ou parece que representa um rosto com os olhos, sobrancelhas, e rosto bem demarcados Abel já tinha notado o mesmo escre-

vendo:”…mostra no lugar de uma das volutas, uma pequenina carranca. Vê-se que a fantasia do cinzelador actuou com a liberdade pró-
pria dos artistas popu- 

lares.”(op. Cit. P. 265)  A voluta que se localizaria sobre este elemento não existe.. O elemento central, a haste que se eleva no eixo do 

capitel, sobe pelo cálato não se apresenta com um sulco a meio mas apenas um baixo relevo. 

Face 3: Idêntica às faces anteriores com o elemento aparentemente figurativo na sua esquerda e a espiral da  

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 
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Século IX  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas coríntio volutas em V 

 

 

 

 

 

Capiteis esboçados:  
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voluta à direita. O elemento central que sobe pelo  

cálato com o se fosse um caule, não se  

apresenta com um sulco a meio. É um elemento único que sobe e se divide em V formando um triângulo invertido mais semelhante 

à face um. 

Face 4: Esta fotografia surge com muito contraste de luz e sombra devido à iluminação interior do museu. Apresentam-se os mes-
mos elementos. O elemento central, caulículo, apresenta a sua haste dividida a meio como na face número um que se eleva mais na 

face do cálato e se divide para as arestas do capitel. Os elementos sob as volutas, estão do lado esquerdo bastante esbatidas e do 

lado direito parece apresentar os sulcos de uma folha. 

Este capitel é intrigante pelo forte biselado vertical das suas folhas e pela estilização do elemento vegetal dos caulículos. Pensando 

no tipo de capitel que possa ser, na tradição coríntia, a análise das suas folhas levam a algumas reflexões: 

         1. Apesar de manter o número de folhas que é usual  ou seja um total de 16 folhas dividido por oito na primeira folha e outros 

oito na segunda folha, a verdade é que a lógica e a proporção da distribuição da folhas pelas faces e arestas ou ângulos do capitel 

não corresponde à sua forma mais ortodoxa. O  capitel coríntio normal apresenta normalmente em cada face, duas folhas da primei-

ra folha a um nível mais baixo ou seja ocupando um terço da altura do capitel e a segunda folha, mais alta, preenchendo metade da 

altura do capitel distribuindo uma folha no eixo do capitel e duas angularmente, Neste capitel é exactamente o contrário que se veri-

fica, ou seja, a primeira folha ocupa a altura da segunda (metade da altura do capitel) , enquanto que  segunda folha sobe demasiado 

(a 2/3 da altura do capitel), ocupando o lugar dos caulículos ou do cálices (estes não estão presentes). Portanto, apesar das folhas 
serem em igual número e se distribuírem na mesma cinco em cada face, (três à face e duas angulares), a lógica e as proporções 

estão invertidas; 

         2. Esta mudança das folhas poderá talvez explicar-se pela transformação de um capitel anterior, recorrendo-se ao biselado das 

sua faces o que fez subir as folha de nível e adaptar os caulículos a folhas. Este estriado seria, portanto, intencional por duas razões, 

alterar um estado anterior e pôr em prática um hábito que se pode considerar, como afirma Maria Amélia Fresco de Almeida, de 

gosto bizantino que a arte visigoda também utiliza tal como os moçárabes mais tarde farão. A intervenção neste capitel é notória no 

formato das folhas e também no relevo intermédio que se nota entre as folhas angulares da primeira folha  e as espirais das volutas. 

O que estaria no meio? Poderiam ser as folhas angulares de uma segunda folha  ou (talvez neste ponto as “carrancas”, para utilizar a 

terminologia de Abel Viana, nos possam ajudar) as espirais do capitel original. É possível que essas espirais, mais baixas, tenham 

sido cortadas (e consequentemente se notem as formas de um rosto) para se sobreporem  novas espirais de volutas. 

Neste capitel salientamos aspectos formais, ornamentais e o seu talhe em bisel. 
   1. Aspectos formais: o capitel tal como se apresenta resulta do aproveitamento de um anterior que, com a intervenção sofrida 

ficou quase irreconhecível. Estruturalmente o capitel inicial possuía ábaco e cálato bem distintos e o primeiro deveria ter florão. Na 

versão modificada, a distinção formal foi apagada (contribuindo para tal um linha de caulículos quase até ao ábaco), o provável 

motivo axial, destruído sem deixar rasto.  

 2. Elementos ornamentais : Neste capitel estão presentes elementos  fundamentais de um capitel coríntio, folha inferior e média, 

volutas, ábaco (apesar de pouco perceptível na ligação com a imposta). São aspectos que o integram na descendência coríntia. No 

entanto, o ábaco tão diluído e ausência de florão comprometem um pouco esta conclusão.   Deve salientar-se o elemento que, a nos-

so ver domina e explicará a “estranheza” deste capitel: os caulículos abertos em V sobre a sua face e as espirais conduzidas aos seus 

vértices. Associamos este motivo ornamental a um tipo de capitel desenvolvido desde o contexto romano da antiguidade Tardia e 

que permanece ao longo e toda esta. É o mesmo motivo que encontramos explicitamente no capitel PCS006 de Santo Amaro de 

Beja e que desenvolveremos melhor na apresentação desse capitel. 

                                   3. O talhe biselado das folhas: O talhe em bisel  pode corresponder a um gosto ornamental que se encontrará 
repetidas vezes na Antiguidade Tardia e que, neste caso contribuiu para apagar os vestígios do capitel anterior. 

Estamos perante um capitel ao qual se pretendeu dar uma característica de capitel coríntio de volutas em V e acentuar o carácter de 

talhe em bisel. Dificilmente se conseguirá  desvendar o tipo de capitel original que seria, com toda a probabilidade romano (tal com 

o nº 1). Possivelmente um capitel com caulículos bem colocados que levou a uma folha média tão alta. A questão permanece em 

aberto, produção do contexto visigótico da Antiguidade Tardia ou posterior? Séc. VIII, IX, continuidade moçárabe? Do mesmo 

momento do capitel PCS006? Da altura em que se reconstruiu a igreja e se colocaram as colunas? A análise global dos restantes 

capitéis “in situ” poderá ajudar a situar o momento da reconstrução desta igreja e das mãos que intervieram nos capitéis. 

A datação que apresentaremos para este capitel que consideramos alterado é a do segundo momento de intervenção. ( o qual depen-

derá do contexto em que se considerar a construção ou reconstrução da Igreja de Santo Amaro). 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS003 Sim 

Igreja de Santo Amaro de Beja "in situ" 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Bom 

Capitel utilizado neste espaço sem intervenção ou modificação. 

Vergílio Correia História de Portugal( coord. Damião Peres), I, Barcelos,1928; Viana, Abel, Visigótico de 

Beja,  Arquivo de Beja, VI, 3-4,Beja, 1949; D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica, Cláudio Torres, 

,Núcleo Visigótico, Catálogo Museu Regional de Beja. D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, sep. O Arqueólogo Portu-

guês, Almeida, Maria Amélia Fresco, Escultura Arquitectónica e funerária a sul do Tejo, UNL, Lisboa, 1987; Almeida, Carlos Alberto 

Ferreira de, História da Arte em Portugal, Edições Alfa, Lisboa, 1993 (2ªedição); Leonel Borrela, A Igreja de Santo Amaro, Diário do 
Alentejo, 22/11/96; Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e altomedievales de Hispania, 2006, refere os restantes capitéis in situ e 

não apresenta este; o autor explica que, na Igreja de Santo Amaro de Beja se reaproveitam capitéis de variadas épocas e que o autor ape-

nas apresenta os que podem ser datados do período tardo-romano e visigótico; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capi-

téis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 3. 

Igreja de Santo amaro de Beja "in situ" Santiago Maior 

Beja Beja 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: Basílica  

Planta Basilical com uma abside 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura = 42 cm; Diâmetro = 33,7 cm; Largura e comprimento= 45 vezes 45 cm; 

Vergílio Correia referiu sobre o capitel nº 2 o que se deve aplicar ao número 3: "uma degenerescência do capitel jónico, 

que fica em categoria à parte", p. 380. Deste modo, Vergílio Correia apenas comentou cinco capitéis. Abel Viana considera este capitel 

muito diferente dos restantes com uma só fila de acantos lisos com ápices(pontas)bastante grossos. Destacam-se as volutas muito volu-

mosas. Trata-se, como disse Vergílio Correia, de um capitel jónico degenerado, estranho pois, à série formada pelos restantes."p. 265;D. 
Fernando de Almeida(numera-o 2) concorda que se afasta do conjunto:"em baixo folhas de acanto lisas, bastante altas, as pontas bem 

reviradas; uma almofada separa-as da parte mais alta da peça, onde se exibem reminiscências jónicas. Não encontramos outro a que pos-

samos compará-lo".p. 186; Maria Amélia Fresco de Almeida concorda com a situação de excepção deste capitel. Considera que tem 

"reminiscentes clássicos, jónicos…mas há nele todo um exotismo que resulta do conjugar de elementos vegetalistas com animalistas e 

que o isola de todos os outros",p.162,vol.I;Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera este capitel curioso, classificando-o como com-

pósito: associa "o corpo do capitel jónico de volutas sobre o qual se recolocou um ábaco coríntio. Está, sem dúvida, na sequência dos 

compósitos califais dos meados do século  X",p. 118;Cláudio Torres destaca este capitel "pela forma pouco comum e apurada execução 

técnica. Sobre uma coroa de acantos lisos e carnudos, dilatam-se esbeltas volutas rematadas cada uma por um animal alado. O cinzelado 

e a primorosa fusão de planos e volumes denunciam um artífice ligado certamente a oficinas orientais. O único paralelo que encontrei 

para este capitel, é também datável do séc. IX e sustém o alpendre de uma das portas setentrionais da grande mesquita de Kairouan, na 

Tunísia.",p. 27; Leonel Borrela considera-o um capitel árabe. 

 
Cálato: Folha inferior de folhas lisas (total de oito folhas, uma na face e as outras nos ângulos) e círculos/rosetas com talo envolvente; 

Canal; Volutas;Olho das volutas; Florão(b) 

Molduras: Filete separador entre o cálato e o cimácio(a);  Canal; Orla do canal. 

  Face 1: Esta face do capitel é constituída por duas partes: 

Uma primeira parte, o cálato: perímetro ao longo do filete. Largura na base da face = 32 cm e largura do anel é  mais ou menos 38 cm. A 

medida da primeira parte em altura: 23 cm. A primeira parte está dividida por um filete que se vê ter a secção em ângulo recto. A face é 

constituída por três folhas com altura de16 cm. A folha tem o corpo liso e é revirada na ponta que tem em frente uma parte mais côncava 

segmentando a folha. A folha adere ao cálato e existe uma linha, um breve sulco que delimita as três folhas que estão contíguas. Na par-

te terminal da folha, esta revira-se e solta-se em relação ao cálato. No intervalo entre a folha central e as duas laterais, surgem dois círcu-

los com um diâmetro de 5 cm. Estes dois círculos parecem ter um relevo que já não é perceptível e que poderia indicar tratar-se de duas 

rosetas. Sobre os dois círculos surge um haste ou talo vegetal que não os rodeia completamente, parece ter um sentido do interior para o 
exterior e sobrepõe-se a estes círculos. 

Uma segunda parte, constituída pelo cimácio, canal e pelas volutas jónicas a que se sobrepõe o ábaco. A altura da segunda parte em altu-

ra: 19 cm. O canal nota-se bastante bem, em linha direita sobre o equino/ cimácio jónico que é, por sua vez côncavo e liso. O cimácio 

está obliquamente saliente  sobre o filete  e liga-se ao olho da voluta em cada ângulo do capitel. Este olho localiza-se no centro de uma 

voluta grande que se inclina sobre as pontas reviradas das folhas laterais e que na parte terminal tem um ligeiro relevo que não se conse-

gue ver com nitidez. Na parte inferior das volutas salientes notam-se duas pequenas saliências ou tiras de pedra de onde partiriam duas 

ligações de pedra até à ponta revirada das folhas laterais. Estas ligações de pedra, solução funcional, perderam-se, excepto do lado direi-

to da face número dois. Sobre o equino, o canal e o ábaco com um (motivo axial ) florão muito saliente, ultrapassando os limites do ába-

co e assentando no canal. Distância / comprimento de uma ponta a outra do equino: 40 cm. Diâmetro da espiral: 4 cm de enrolamento. 

Altura do canal: 4 cm. Entre o canal e o ábaco existe uma fina linha de demarcação de fronteira. O comprimento do ábaco: 12 cm; largu-

ra: 8 cm. 

Face 2 : Em tudo semelhante à primeira face. Tem, no cálato, as três folhas e no corpo do cálato um elemento que parece um caule 
(fitomórfico segundo a descrição de Antonieta Ribeiro nos seus capitéis compósitos) que rodeia os círculos que poderão ser rosetas e 

que ao toque não se percebe se tiveram relevo, pois surgem lisas ao tacto. 

 A segunda parte do capitel tem uma constituição idêntica à primeira parte. A voluta do lado esquerdo perdeu a ligação de pedra que a 

ligava enrolamento da folha inferior angular. A voluta do lado direito, no entanto, tem as duas ligações em pedra, duas pequenas tiras 

em pedra que ligam a voluta à parte superior da folha inferior angular. A voluta, olhada de frente, tem na face circular exterior, um 

pequeno relevo que se prolonga para o interior do cálato do capitel não se conseguindo perceber se se trata de algum ornamento (a)mas 

provavelmente o ponto de partida para o torno de pedra ligando-a  à folha. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não  Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 
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O capitel PCS003 é um interessante capitel no conjunto de seis capitéis “in situ”, ilustrador de um conhecimento  das normas de um 

capitel de folhas lisas, compósito.  

Maria Angeles Gutiérrez Behemerid (Capiteles Romanos de La Península Ibérica, pp. 165-174 ) apresenta vários capitéis compósi-

tos,um deles com as folhas lisas 

(capitel nº 759) e outros de folha lisas compósitos do Parador Nacional de Tursimo de Mérida, datados do século IV. O capitel nº 759 
encontra-se na Mesquita de Córdova e que a autora data do séc. IV. Esse capitel distingue-se, no entanto, bastante bem deste que apre-

senta um aspecto monumental, evidenciado, não tanto pela profusão de elementos decorativos, mas pela aparência quase ostensiva dos 

seus elementos formais, o cimácio e o canal, e ornamental, as volutas e o florão que relevam a avolumam a parte superior do capitel.  

A interpretação dada por Cláudio Torres às volutas e às duas pequenas tiras de pedra     ( “tornos”segundo Carlos Alberto Ferreira de 

Almeida) que a ligam ao topo da saliência da folha inferior angular é a de animais alados que ocupariam os ângulos do capitel, cujas 

patas seriam as duas tiras de pedra que ligam a voluta à folha. Esta voluta opulenta chama a atenção para o capitel e  desequilibra-o de 

alguma forma em relação à sobriedade da parte inferior coríntia. Esse volume da voluta tem, então de ser compensado com um apoio de 

duas tiras de pedra que o ligam à folha inferior dos ângulos, Esta solução pode ter, porém, um carácter mais ornamental do que funcio-

nal na medida em que as restantes tiras das restantes três arestas já caíram e não parecem desequilibrar as volutas…  

Esta leitura vai de encontro ao que Carlos Alberto Ferreira de Almeida escreveu sobre um “pequeno torno” que se encontra, segundo 

esse autor  (Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, Alfa, p. 127), num capitel, exemplar moçárabe de 

Santo Amaro de Beja e que considera ser uma característica dos capitéis compósito árabes e que também se nota, de acordo com o autor, 
em capitéis asturianos. Carlos Alberto Ferreira de Almeida refere-se, certamente ao capitel PCS003 de Santo Amaro que classifica den-

tro dos compósitos califais de meados do séc. X. Na continuação desta linha de pensamento, Leonel Borrela classifica este capitel como 

árabe. 

 

Concluindo, este capitel é um folhas lisas compósito. Pensabene apresenta vários capitéis de folhas lisas compósitos. Um deles, nº 468-

469, é um capitel com diâmetro de leito de assentamento semelhante a este PCS003. Possui amplas espirais que descansam sobe as 

folhas angulares. O canal, liso também, cresce sobre as espirais. Está datado do século II-III. Não possui os apoios sobre as folhas mas, 

por entre as folhas médias surgem caulículos terminado numa saliência circular. O capitel PCS003 possui as rosetas entre as folhas que 

os capitéis e folhas nervuradas compósitos também ostentam. 

 Outros capitéis de folhas lisas compósitos são apresentados por Pensabene, exemplos nºs 533 a 541, de pequenos capitéis de colunelo, 

folhas lisas, compósitos que apresentam cálato com quatro folhas; estão datados do século IV. Estes capitéis possuem quatro folhas no 
cálato e poderão aproximar-se a um tipo de capitel que também se desenvolveu na parte oriental do Império Romano, no mundo bizanti-

no que é o capitel de quatro folhas. (ver capítulo V). Este tipo de capitel mais pequeno, não se aproxima do capitel que está em Santo 

Amaro de Beja. Em contexto árabe ou islâmico, o capitel de fohas lisas composito e também de folhas nervuradas conheceu um desen-

volvimento muito grande no século X (ver capítulo V). 

Outra questão é a utilização dos apoios das espirais da volutas. Javier Magaña, em Capiteles tardorromanos e altomedievales de Hispa-

nia, refere-se aos capitéis com "asas". Javier Magaña refere-se a esta tipologia a partir de um estudo de Fossard (1947) sobre capitéis da 

Gália. O autor espanhol enumera exempos de capitéis com este apoio sobre as espirais das volutas na uilla de Saint Sever, no sul da 

França, datado do século IV/V. E cita ainda outros exemplares na Península nomeadamente em Toledo, um capitel composito e um 

capitel coríntio da na uilla de Carranque, entre o século IV e o V, CEN004 (vol. 2, p. 456- capitel muito interessante); igualmente em 

dois capitéis da Igreja da Assunción em S. Vivente del Valle, Burgos (CEN046 e CEN047). Este autor refere também a existência destas 

colunitas em capitéis de cronologia incerta na Mesquita de Kairouan (vol. I, p. 164). Poder-se-á considerar que, o facto de este capitel 

PCS003 possuir apoios para as sua volutas, não o insere imediamente numa tipogia de capitel compósito árabe; muitos deste capitéis 
também não possuem os apoios (ver capítulo V). Por outro lado, alguns capitéis do Parador Nacional de Turismo em Mérida apresenta-

dos por Javier Magaña, MER017-MER020, compósitos, têm, não tiras de pedra a sustentar as volutas mas um elemento sólido paralele-

pipédico que ligas volutas às folhas, vol 2, pp. 331-332. 

Uma nota ainda para os capitéis de contexto moçárabe: estes são sempre de ascendência coríntia ( Sabine Noack-Haley, Capiteles Moza-

rabes, Colóquio Internacional de capiteles coríntios prerromanicos e islâmicos (ss.VI-XII); esta autora acrescenta: “Este 

“conservadorismo quizás es una herencia de época visigoda: ente los capiteles visigodos no aprece el tipo compuesto, mientra que es 

frecuente entre los hispanos-musulmanes”, p. 38). Portanto, este capitel tem grande interesse, na medida em que o desenvolviento do 

capitel compósito se deu em contexto romano e árabe. Na Gallaecia, no entanto perisiste o compósito (versão 2).Mantém-se a dificulda-

de da atribuição cronológica mas não a compreensão tipológica e seus contextos. 
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Bom 

Este capitel foi a reutilização de um capitel romano corintizante de motivo liriforme tendo sofrido 

intervenção (adaptações). 

Correia, Vergílio, História de Portugal ( coord. Damião Peres), I, Barcelos,1928; Viana, Abel, Visigótico 

de Beja, Arquivo de Beja, VI, 3-4,Beja, 1949; D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 

sep. O Arqueólogo Português, Nova Série, 4, Lisboa, 1962; Torres, Cláudio, Núcleo Visigótico, Catálogo Museu Regional de Beja. 

Almeida, Maria Amélia Fresco, Escultura Arquitectónica e funerária a sul do Tejo, UNL, Lisboa, 1987; Almeida, Carlos Alberto Ferrei-

ra de, História da Arte em Portugal, Edições Alfa, 1993 (2ªedição); Leonel Borrela, Igreja de Santo Amaro-II, Diário do Alentejo, 22 de 
Novembro de 1996; Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos Y altomedievales de Hispania, capitel nº OESO030, 2006, vol. 1, pp. 213-

216, vol. 2, p. 388; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 4. 
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Bibliografia: 
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Altura= 37 cm; Lar= 45 cm e comp= 47 cm; diâmetro do leito de assentamento= 36,6 cm;  

Folha inferior em número de oito em cada face e nos ângulos do capitel; 

                               Volutas  

                                Florão  

                                Vestígios de motivo liriforme 
 Molduras: Orla do cálato . 

Vergílio Correia aponta semelhanças deste capitel com outros de Sahagun e Santiago de Penalba.(p. 380); Abel Viana secunda o primei-

ro autor e nota a presença de ―caules com longas folhas alternas, lembrando pés de milho‖ em substituição das folhas de acanto (p. 

265).D. Fernando de Almeida insere no seu texto a informação dos autores precedentes que a decoração é―em folhas de acanto muito 

estilizadas, a lembrar folhas de palmeira (…)em cima tem uma voluta a cada canto.‖ E acrescenta um elemento de comparação:‖ No 

citado trabalho de Kautzsch aparecem decorações semelhantes no capitel 728 (est. 43) da Mesquita Murads I‖ (p. 187). D. Fernando de 

Almeida considera-o do tipo moçárabe (p.189). Maria Amélia Fresco de Almeida, indica as informações dos autores anteriores e acres-

centa que encontrou capitéis semelhantes a este em San Salvador de Valdedios e San Salvador de Priesca, e também em San Miguel de 

Escalada  remetendo para ilustrações de Jacques Fontaine (Jacques Fontaine, Lárt Preroman hispanique e Lárt Preroman hispanique, 

Lárt  Mozarabe); Carlos Alberto Ferreira de Almeida regista que este capitel com ― altas palmetas biseladas subindo ao longo do cesto, 

evidencia um artífice que já não dominava o esquema do capitel clássico coríntio‖ (p. 118).  Cláudio Torres assinala as duas fases pelas 

quais passou o fabrico deste capitel: ―…sob o esboço de um caulículo palmiforme talhado em bisel e onde se desvaneceu completamen-
te a sintaxe greco-romana, são ainda perceptíveis os relevos de umas ramagens de acanto com um certo sabor naturalista que faziam 

parte da decoração anterior. Na parte superior junto ao ábaco, sobressai ainda o recorte clássico das volutas‖.(p.27). Leonel Borrela clas-

sifica este capitel como visigótico. Javeir Magaña propõe uma cronologia do século VII; refere que não conhece qualquer paralelo para 

este capitel devido ao seu talhe tão simples e tão esqumático a bisel. 

Face 1: A face número ilustra uma diferença essencial entre o vértice esquerdo e o direito. Do lado esquerdo, pode ver-se um folha que 

sobe desde a base do capitel até ao ábaco que, de uma nervura central vertical faz sair cinco pares de nervuras oblíquas elevando-se para 

o seu exterior. Esta folha mede : 35 cm estando ligeiramente inclinada para o exterior. A folha deste lado é muito diferente e distinta da 

folha do lado direito e provavelmente foi esculpida posteriormente à da folha do lado direito tendo-lhe sido retirada a voluta. Abel Viana 

encontra um outra explicação: ― … a voluta desaparece, dando a impressão de que o canto da pedra se partiu acidentalmente e que o 

lavrante se viu forçado a substituir a voluta por uma larga e comprida folha, pouco relevada.‖, (op. Cit. P. 265) Esta face não possui a 

distinção entre folha inferior e média. Existem apenas três folhas nesta face do capitel e a do lado esquerdo é realmente distinta das 
outras. Devido às suas linhas direitas representando os folíolos do limbo. A folha central (17 cm) inicia-se com uma base bastante larga 

que vai estreitando para cima. È composta por um eixo central e de ambos os lados sobrepõem-se semicírculos concêntricos, quatro de 

cada lado. A folha angular do lado direito (19 cm) segue o mesmo esquema com quatro semicírculos laterais ladeando a nervura dorsal 

da folha. No cálato encontra-se bem desenhado a sua orla. O ábaco é notório e surge decorado com elementos rectangulares verticais, 

lisos numa das suas bases e circular no lado superior. A espiral da voluta salienta-se muito bem. O ábaco aparece decorado com folhas 

largas, baixas e planas com os extremos redondos. O florão está muito apagado notando-se, no entanto, o seu espaço.  

Face 2 : Esta face parece ser aquela me que melhor se nota a fase inicial deste capitel.. Apresentam-se três folhas contíguas no cálato. A 

folha central tem a nervura central e em cada lado desenham-se cinco semicírculos (que são os seus folíolos) sobrepostos que vão subin-

do pelo cálato. Sobre esses cinco círculos surge um triângulo cujo vértice aponta para o florão do ábaco. Surgem duas folhas angulares: 

a do lado esquerdo tem quatro semicírculos concêntricos e a do lado direito (20 cm) tem seis semicírculos concêntricos sobre os quais 

surge a voluta. O motivo axial é saliente e circular não se conseguindo notar os seus pormenores de forma clara, embora pareça ter umas 

linhas radiais do centro para o exterior. Esta face perdeu igualmente a lógica das folhas e possui ao todo oito folhas. Tem volutas e ába-
co. Nota-se bastante bem a orla do cálato. O ábaco apresenta a mesma decoração de folhas com a face anterior. 

Face 3: Este lado apresenta as duas volutas, o orla do cálato notando-se bem, o ábaco com a sua decoração mais esbatida. As folhas 

sofreram alterações sobretudo ao nível da folha central. A folha central tem o eixo vertical que foi escavado de forma a formar um sulco 

que separou os dois grupos de semicírculos concêntricos. A folha do lado esquerdo tem seis semicírculos como se tinha visto no caso da 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 
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face número dois mas a folha do lado direito sofreu uma forte intervenção: verifica-se que existiam folhas em semicírculo que 

foram esbatidas e em torno de um eixo vertical tentou-se abrir as suas ramificações oblíquas em direcção à voluta tal como acon-

teceu na folha esquerda do lado número um. Medida da altura das folhas: a folha central nas quatro faces tem uma altura de 17 

cm.  A folha do lado direito mede 20 cm. 

Face 4: Nesta face nota-se igualmente uma tentativa de intervenção que se nota particularmente na folha central e na folha do 
lado direito. Na folha central, desapareceram os semicírculos sobrepostos notando-se o motivo que estaria originariamente no 

espaço do cálato do capitel:  no centro, um talo na vertical que sobe  pelo cálato até à sua orla. Na sua direcção, lado a lado, duas 

folhas de acanto de perfil juntam-se-lhe a meio da sua altura. Nota-se também o ábaco com a decoração mais apagada e o florão 

bastante apagado também.  Esta face permita observar a voluta e as folhas de acanto originárias (no centro do cálato) e a latração 

provocada pelo alisamento da aresta direita para nela apresentar uma folha diferente, uma folha de palmeira. 

Concluindo, tal como referiu Cláudio Torres são nítidas as duas fases pelas quais este capitel passou. A primeira, original, é 

romana e é um capitel corintizante de motivo liriforme, muito parecido com capitéis romanos apresentados pela Maria Antonieta 

Ribeiro ( nomeadamente e como exemplo, a grande semelhança com o capitel nº 13, de 39 cm de altura  que se encontra na igre-

ja de S. Sebastião,  e que a autora propõe datar do séc. II. As semelhanças aproximam-no igualmente dos capitéis da Alcazaba 

de Mérida que Maria Cruz Villalón (Maria Cruz Villalón, Mérida Visigoda, pp. 247-248) apresenta com os números 318 e 320, 

nitidamente capitéis corintizantes com duas coroas de folhas e com a palmeta introduzida nas folhas inferiores. A autora consi-

dera-os modelos tardo-romanos de grande tradição romana. Originalmente, o capitel PCS004 seria como o capitel PCS001. Este 
tipo de capitel encontra-se com frequência em Beja. Os elementos que comprovam tratar-se de um capitel corintizante são:o  

motivo central do cálato: o motivo liriforme com a haste vertical e folhas de acanto juntando-se-lhe para depois subirem e se 

abrirem em duas rosetas. Estas foram totalmente limpas para dar lugar a outro tipo de folha.  Outro elemento é a decoração do 

ábaco em folhas sucessivas baixas e de bordos redondos (folhas de água). Esta decoração é mais encontrada nos capitéis compó-

sitos romanos e mais raramente nos corintizantes embora ,no entanto, se encontre nestes últimos também, nos exemplares de 

Beja (Maria Antonieta Ribeiro, p. 192). Maria Cruz Villalón não referiu a decoração do ábaco nos capitéis que indicou com ana-

logias ao capitel 1 de Santo Amaro e que consideramos com paralelo na forma original deste capitel PCS004. 

Assim, este capitel poderá, com alguma probabilidade ser datado, na sua forma original, do séc. II com uma intervenção poste-

rior que intencionalmente lhe tentou tirar os vestígios do motivo liriforme, bem como das volutas com o objectivo de esculpir 

folhas de palmeira talhadas em bisel obedecendo, como escreveu Cláudio Torres, a um novo gosto estético. Este intervenção 

mais tardia, em contexto já cristão tanto poderá ser do período visigótico (Antiguidade Tardia, contexto visigótico) como do 
contexto moçárabe. O que não deixa de ser curioso é a colocação deste capitel sobre um fuste no seu estado de transição, ou 

seja ,o autor das transformações operadas na pedra, não as acabou (por falta de tempo ou dificuldade em adaptar o modelo) dei-

xando testemunho de dois momentos históricos diferentes, um verdadeiro palimpsesto em pedra como se refere Justino Maciel 

em relação à obra de arte na Antiguidade Tardia: ― Estes monumentos apresentam-se-nos como palimpsestos da  História da 

Arte em que o último artista não conseguiu rasurar totalmente a marca dos seus antecessores‖, A Época clássica e a Antiguidade 

Tardia, História da arte Portuguesa, vol. I Círculo de Leitores, p. 144-146)  Este capitel, no geral, não acusa semelhanças com 

exemplos que para ele deu Maria Amélia Fresco de Almeida: capitéis  de San Salvador de Valdedios e San Salvador de Priesca, 

e também em San Miguel de Escalada. A semelhança que se pode notar é no tratamento da folha de palma  com semicírculos em 

bisel, com o qual se tentou alterar o capitel e que o caracteriza. Vê-se o mesmo tipo de talhe em bisel no tratamento das folhas 

dos capitéis de San Salvador de Valdedios e San Salvador de Priesca ( Jacques Fontaine, Lárte Preroman Hispanique, p. 358) e 

no talhe biselado de capitéis de San Miguel de Escalada (Jacques Fontaine, Lárte Preroman, Lárt Mozarabe, p. 88). Este capitel 

acusa a transição entre duas épocas muito mais do que o capitel PCS001. Não há outro igual. 
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Pode ter sofrido duas fases de intervenção, uma primeira (original) visível nas folhas inferio-

res lisas e uma segunda no tratamento e vazamento dos ângulos das faces, segundo Cláudio 

Torres. 

Correia, Vergílio, História de Portugal( coord. Damião Peres), I, Barcelos,1928; Viana, Abel, Visigótico 

de Beja, Arquivo de Beja, VI, 3-4,Beja, 1949; Hauschild, Theodor, Helmut Sclunk, Hispânia Antiqua, 

Mainz, 1978; Torres, Cláudio, Núcleo Visigótico, Catálogo Museu Regional de Beja. Almeida, Maria Amélia Fresco, Escultura Arqui-

tectónica e funerária a sul do Tejo, UNL, Lisboa, 1987; Almeida, Carlos Alberto Ferreira de, História da Arte em Portugal, Edições 

Alfa, Lisboa, 1993(2ªedição); Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos y Altomedievales de Hispania, 2006, Capitel nº OESO033, vol. 
1, pp. 213-216, vol. 2, p. 389; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 5. 
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Paralelismo 2/2; Altura do capitel = 40 cm; Diâmetro do leito de assentamento = 46cm vezes 46 cm;  Pensamos que este 

capitel é a reutilização e a adaptação de um capitel romano (de folhas lisas, corintizante de cálato livre). A presença de 

folhas inferiores lisas e angulares ornamentadas é  primeiro indício de intervenção. 

Vergílio Correia nota semelhanças neste capitel com outros de S.Román de Hornija e San Cebrián de Mazote, p. 380 e considera-o 

como o mais belo da série. Abel Viana faz referência às notas de Vergílio Correia e acrescenta que o capitel de Beja lhe recorda alguns 
capitéis encontrados junto da igreja de S. João de Almedina pertencentes ao antigo Claustro com este nome, em Coimbra, embora o 

exemplar de Beja seja ―mais ricamente decorado e cinzelado‖ (p. 265). Refere ainda: ―Alguns ornatos dos ângulos são vazados(…)

Aquelas espiras gravadas ao contrário do desenrolamento normal das volutas fazem aumentar a sensação de estranheza que o exemplar 

nos inspira.‖(p. 265).D. Fernando de Almeida, : ―Estranhíssimo como composição ; em baixo uma fila de folhas de acanto, baixas e 

espessas. Os ângulos são vasados; no corpo há volutas e a meio dos lados, em cima surgem vieiras muito espessas.‖(p. 186);  Theodor 

Hauschild considera este capitel reutilizado e data-o do séc. VIII, ilustração 94; Maria Amélia Fresco de Almeida contrapõe à estranheza 

de D. Fernando de Almeida a extrema beleza deste capitel e acrescenta que notou o mesmo talhe e tipo de vazamento no sul peninsular 

―em zonas de implementação bizantina‖(p. 165, vol.I) A autora coloca a hipótese de a peça revelar influências bizantinas ou ter sido 

trazida do sul. Carlos Alberto Ferreira de Almeida aponta o esquema corintizante deste capitel e considera-o moçárabe, p. 119; Cláudio 

Torres assinala que este capitel também(tal como o capitel nº 4)passou por duas fases de tratamento: …‖restam da forma mais antiga 

uma primeira fiada de acantos lisos sem recorte. Toda a parte superior do corpo terá sido completamente escavada e de novo inscultura-

da na mesma altura do seu congénere nº 4, dando lugar a um novo programa decorativo.‖(p. 27). Leonel Borrela classifica este capitel 
como visigótico. Javier Magaña data o capitel do século VI-VII e encontra para ele paralelos no norte de África e o Oriente (Jordânia). 

 

Este capitel não apresenta a mesma decoração em todas as suas quatro faces. A face número 1 e a número três apresentam a mesma 

composição e as faces números 2 e 4 têm uma composição paralela. 

Florão/vieira(ábaco); Círculo com raios alternando com um ornamento que tem o corpo com losangos fazendo lembrar uma pinha muito 

comprida ou uma folha invertida (cálato); Folha inferior (acanto liso) e folha média( palma)(cálato) Hélices(cálato). 

Descrição 

Face 1: Apresenta três folhas na folha inferior. As folhas são baixas e lisas, aderentes ao capitel e levemente reviradas na ponta. Da folha 

central parte um elemento ornamental em forma de triângulo invertido e decorado no seu corpo com losangos(pinha estilizada?) A sua 

moldura lateral apresenta ornamentação funiforme subindo pelo cálato até à zona das hélices que enrolam no sentido do interior do cála-

to, não para o exterior. A hélice direita enrola no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e a esquerda enrola no sentido dos pontei-
ros do relógio. As espirais das hélices surgem, portanto afrontadas. O cálato é bastante original na medida em que tem muitos espaços 

abertos no seu interior, o seu corpo é vazado nos lados, ficando as folhas angulares soltas em relação a ele sutentando-se na base e topos. 

O cálato do capitel adquire uma forma triangular. Estas folhas angulares elevam-se a direito até tocar na ponta exterior do ábaco não se 

percebendo se, sob o ábaco, existiria uma voluta. Estes vértices estão bastante alterados pois constituem partes mais frágeis da pedra que 

se partem com facilidade. Pode dizer-se que existe, assim uma folha média constituída por folhas altas e delgadas que se apoiam do topo 

da folha inferior e tocam no vértice saliente do ábaco. Nesta face número um, mantém-se apenas a folha angular esquerda, a direita ape-

nas tem o ponto onde folha média atinge o vértice do ábaco. Estas folhas angulares têm decoração funiforme. O cálato escavado para 

deixar esta folha separada também tem rugosidades na pedra. O ábaco tem decoração em rectângulo com um losangos inseridos ou com 

as diagonais traçadas (Balmelle, Blanchard, Le décor geometrique de la mosaique romaine, Paris, Picard, CNRS, 1985, p. 49); por 

outras palavras, a decoração é em aspa. O motivo axial é muito saliente tal como as pontas laterais do ábaco. Saliência do motivo axial: 

4 cm. 

Face 2: Esta face apresenta uma folha inferior com três folhas lisas que, na parte de onde nascem, junto ao leito de pose do capitel, estão 
coladas à parede do cálato mas que a seguir se reviram a cerca de metade da sua altura. Da folha da esquerda eleva-se parte de uma 

folha alta que se dirigiria até à ponta do ábaco mas que desapareceu. No lugar da folha central ergue-se uma composição  que conhece 

duas molduras laterais como acontece na face número um e que tem a forma de um triângulo invertido. Na fronteira da zona triangular 

do cálato, sobem as hastes das hélices ornamentadas por uma linha cheia de pequenas incisões funiformes. No prolongamento da haste 
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encontramos o mesmo motivo das hélices enroladas para dentro e por isso afrontadas.  No centro do cálato,  pode visualizar-se, 

com a forma de um triângulo invertido, um círculo com uma orla de moldura lisa. No centro, um botão. Desse centro saem raios 

ligeiramente inclinados, dando a sensação de movimento.  

O ábaco é bastante visível quer na sua forma quer na sua decoração: o lado esquerdo está mais completo. Na ponta do ábaco falta a 

folha que se apoia na folha inferior. A ponta esquerda do ábaco avança consideravelmente, fazendo supor que por baixo dela fica-
ria a folha angular e uma voluta. No lado direito do capitel falta a parte superior da folha que começa a subir e o vértice do capitel 

junto ao ábaco está fragmentado. No cálato estão presentes elementos circulares. O florão é uma vieira:  o círculo está dobrado na 

ponta com decoração em V e no restante mais do que meio círculo, os raios  divergem do seu centro. O motivo axial tem uma 

saliência de quase 5 cm que ultrapassado a sua altura do ábaco. 

Face 3 : Esta face tem os mesmos elementos que a face um.  

Possui ainda a folha angular do lado direito até ao vértice do ábaco onde se vê a sua ligação directa com a aresta do ábaco. A folha 

angular do lado esquerdo caminha apenas até pouco mais do meio 

 do cálato. A hélice do lado esquerdo está desaparecida., destruída juntamente com parte do ábaco.  

Vê-se apenas um pouco da ornamentação do ábaco do lado esquerdo, um rectângulo com losangoinserido.Do lado direito, vê-se o 

ábaco e a sua ornamentação com três rectângulos. 

 O motivo axial está danificado na parte superior direita. Saliência do motivo axial: 4 cm 

Face 4 : A face quatro é a mais visível na fotografia porque está num ângulo que escapa à iluminação interior do Museu. A face 
número quatro é como  

a face número dois, os elementos presentes são os mesmos. A folha inferior central está danificada na sua ponta. E as duas folhas 

laterais também. A ponta esquerda do ábaco também está destruído vendo-se a sua ligação com a alta folha angular que parte da 

folha inferior.  O mesmo se passa em relação à folha do lado direito. Notam-se três elementos ornamentais do ábaco do lado 

esquerdo mas do lado direito já não se vê mais nada. O cálato em forma de triângulo invertido possui os mesmos elementos mas o 

círculo central não está situado ao mesmo nível do da face 2: parece estar mais abaixo e por outro lado, o florão/vieira não está tão 

saliente. As dimensões do triângulo são as mesmas e dos motivos também, os elementos circulares é que estão colocados em altu-

ras diferentes. Saliência do motivo axial: 4 cm. 

O capitel PCS005 surpreende pela originalidade e pela alteração de parâmetros ortodoxos dos capitéis descendentes do coríntio. 

Em primeiro lugar, o facto de apresentar um paralelismo 2/2 ou seja o paralelo iconográfico entre a face um e a três e a face dois e 

a quatro que, nas normas romanas se encontrava no capitel jónico dito normal, de pulvino  mas que não é utilizado nos capitéis 
coríntios e de descendência coríntia. Salienta-se, neste capitel, o cálato quase em triângulo, vazado nas arestas e no contacto com 

as folhas angulares e o relevo da hélices. Ignora-se a existência de volutas porque os vértices estão fragmentados e, com o aspecto 

que este capitel adquire sem as volutas, são as hélices que assumem o primeiro plano. Outro elemento atractivo ao olhar é o moti-

vo axial no centro do ábaco. Este motivo tem a parte concava para baixo, e a pequena dobra para cima. Encontra-se  invertida e 

parece ser uma concha ou vieira. Por vezes, este motivo surge, muito parecido, mas na posição direita e pode ser uma palmeta.  

Uma questão a analisar. A concha, segundo  o Dicionário dos Símbolos (Jean chevalier,1982, pp. 216-217) evoca as águas onde se 

forma e participa do simblismo da fecundidade.  

O capitel PCS005, embora de aparência invulgar, tem os elementos essenciais que o integram no conjunto de capitéis de descen-

dência coríntia: ábaco, cálato, folha inferior e média,  dois tipos de folhas, acanto e palma, hélices e, volutas (?). As folhas angula-

res dão-lhe o toque corintizante. Esta terá sido a adaptação que tirou partido do tipo de capitel original que lhe esteve na base. Con-

sideramos a hipótese que esta peça teria sido, originalmente, um tipo de capitel pertencente ao contexto romano da Antiguidade 

Tardia (séculos III/ IV) muito divulgado no Alentejo : o  capitel de folhas lisas, tipo corintizante de cálato livre. Um exemplar dos 
mais altos como o de Mértola (capitel PCS  ) de oito folhas inferiores distribuídas uma por face. As razões que nos levam a colocar 

esta hipótese são várias e começam por seguir a sugestão de Cláudio Torres que afirma que a primeira intervenção que este capitel 

sofreu foi ao nível das folhas lisas inferiores. Com efeito, revela-se  desajustado à tradição construtiva romana, um capitel com 

folhas inferiores lisas e as angulares ornamentadas; as folhas ou se apresentam lisas ou ornamentadas.  Para além deste aspecto das 

folhas lisas indicativo de intervenção num capitel original, outro ponto não menos importante é o formato triangular do espaço 

central do cálato que corresponde ao formato do espaço livre do cálato dos capitéis de folhas lisas corintizante. Desse modo, os 

motivos centrais do cálato do capitel PCS005 seriam mais facilmente talhados num espaço de cálato livre. As folhas angulares 

vazadas seriam obtidas pelo formato que as folhas lisas angulares adquirem no capitel de folhas lisas corintizante e, por esse moti-

vo, este capitel apresenta um aspecto corintizante. Quanto às volutas, é difícil saber com certeza absoluta mas poderiam existir, a 

partir do volume saliente das volutas vegetais do capitel de folhas lisas corintizante de cálato livre. A solução das hélices foi uma 

opção que encontrou espaço no cálato ou então aproveitou hipoteticamente um motivo já aí existente. Estamos a pensar num tipo 
de capitel parecido com o exemplar da uilla romana de Pardais, EBR    apresentado por Maria Angeles Gutiérrez Behemerid 

(Capiteles Romanos de la Península Iberica, capitel nº 713, p. 160) e que apresenta espirais de volutas em face. Neste trabalho 

estão vários capitéis incluídos nesta tipologia e que podem servir de termo de comparação ( ver capítulo V). As próprias folhas 

inferiores em ―concha‖ do capitel da uilla de Pardais, encontra alguma semelhança com as folhas inferiores do capitel PCS005 de 

Santo Amaro de Beja, sobretudo quando se olha para a sua face nº 3. 

 

Nas alterações que foram introduzidas neste capitel, conta-se inovadoramente, um paralelismo de faces dois a dois, elementos de 

iconografia cristã, concha e um talhe do qual se pode depreender novas formas de ver o capitel. Este talhe revela, por um lado, 

uma necessidade de preencher e ornamentar o corpo do capitel com elementos geométricos (triângulos, círculo, rectângulos, linhas 

oblíquas) e, por outro, verifica-se que o talhe e a ornamentação do capitel predominam sobre a forma do capitel. Este aspecto sig-

nifica que a forma do capitel cede lugar à sua ornamentação, visível no vazamento completo das suas arestas, adquirindo este um 
formato acentuadamente triangular e cónico. Sabine Noack-Haley chama a atenção para este facto característico da nova plástica 

do capitel moçárabe.‖ En el concepto plástico, los capiteles mozárabes se distinguem profundamente de los de época visigoda(…) 



 

Século IX  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Coríntio 

 

 

 

 

 

 

 

la modelación de la masa nuclear por la decoración que penetra en ella‖ e apresenta como exemplo um capitel de S. Cebrián de 

Mazote (lâmina 1f). (Capiteles Mozarabes, Colóquio internacional de capiteles corintios, prerromanicos e islâmicos (ssVI-.XII), p. 

38). Este aspecto material aproxima este capitel do capitel do Alto Alentejo, EBR013. 

 

Por todos estes aspectos, pode considerar-se ser o capitel PCS005 um exemplar na linha tipológica coríntia e corintizante, herdando o 
gosto ornamental visigótico e dotado de uma nova plástica adquirida. Este capitel, pela sua forma e pelos seus ângulos vazados pode 

aproximar-se do capitel dos apóstolos de Córdova. Javier Magaña apresenta este capitel SIN047 e data-o do século VII). 

Por outro lado, um pormenor ornamental de interesse é a sua linha de rectângulos deitados com as suas diagonais traçadas (Balmelle, 

Le décor geometrique de la mosaique romaine, 1985, p. 48) ou ornamentação em aspa. Este pormenor ornamental não é muito vul-

gar. Outros exemplos onde se pode encontrar esta ornamentação: peça do Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas (peça para-

lelepipédica, como pilar, com o topo exibindo esta ornamentação); esta peça aproxima-se de quatro capitéis de S. Pedro da Nave 

(Javier Magaña, vol 2, CEN074 e CEN075, pp. 498 e 499);por outro lado, em S. Pedro da Nave pode constatar-se a presença desta 

ornamentação nos seguintes capitéis apresentados por Javier Magaña (Capiteles Tardorromanos e altomedievales de Hispania, 2006), 

CEN072a, CEN072b, CEN072c,CEN073a,CEN073b, CEN073c.  

No capitel da mesma igreja, CEN071be CEN071c, estão presentes o que parecem ser maçarocas de milho com as barbas pendentes, 

num efeito visual que lembra um dos motivos deste capitel. Este paralelismo de detalhe ornamental com alguns dos capiteis mais 

representativos de S. Pedro da Nave não é um auxílio muito decisivo em termos de cronologia. Javier Magaña expõe com clareza os 
argumentos das hipóteses visigotista e moçarabista para a Igreja de S. Pedro da Nave (Vol 1, pp. 288-292). O autor conclui pela data-

ção dos seus capitéis dos século VIII a IX (p. 297). 

Uma peça de decoraração arquitectónica, friso, em Toledo de contexto visigótico, apresenta como moldura à volta de motivos de 

círculos secantes formando quadripétalas. Esse motivo é designado em aspa. ( Rafael Barroso Cabrera e Jorge Morín de Pablos, 

Regia Sedes Toledana, El Toledo Visigodo a través de su escultura monumentalP. 365). 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS006 Sim 

Igreja de Santo Amaro de Beja in situ 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Bom 

Capitel que não sofreu adaptações ou intervenção. 

Correia, Vergílio, História de Portugal( coord. Damião Peres), I, Barcelos,1928; Viana, Abel, Visigótico 

de Beja, Arquivo de Beja, VI, 3-4, Beja, 1949; D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal,  O Arqueólogo Português, Nova 

Série, 4, Lisboa, 1962; Torres, Claudio, Núcleo Visigótico, Catálogo Museu Regional de Beja. Almeida, Maria Amélia Fresco, Escultu-

ra Arquitectónica e funerária a sul do Tejo, UNL, Lisboa, 1993;Almeida, Carlos Alberto Ferreira de, História da Arte em Portugal, Edi-

ções Alfa….Leonel Borrela, Igreja de Santo Amaro -II, Diário do Alentejo, 22 de Novembro de 1996. Lídia Fernandes, Capitéis Roma-
nos da Lusitânia Ocidental, 3 vols, Dissertação final de Mestrado em História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sócias e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa,  Lisboa, 1997; Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e altomedievales de Hispania, 

2006, capitel nº OESO29, vol. 1, pp. 213-216, vol. 2, p. 387; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo epis-

copal pacense, 2007, capitel nº 6. 

Igreja de Santo Amaro de Beja Santiago Maior 

Beja Beja Não Sim 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

Basílica 

 

Planta Basilical com uma abside 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura = 43 cm; Largura e comprimento 50 vezes 50 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 36,7 cm;  

Vergílio Correia indica para este capitel semelhanças com igrejas que referiu  para capitéis anteriores e acrescenta que, 

semelhante a este capitel, existem outros em Santa Maria da Ribeira e S. Miguel de Escalada, p. 380; Abel Viana caracteriza este capitel 

com ―duas fiadas de acantos, largos e lisos, sem recorte, é o que conta mais similares como em San Roman de Hornija, San Cebrian de 

Mazote, Santa Maria da Ribeira e San Miguel de Escalada‖(p. 265); D. Fernando de Almeida diz, a propósito deste capitel, que se nota 
que não foi feito para a coluna que o suporta. Refere que  tem ―folhas grossas de acanto, quase redondas, dispostas em duas filas; da 

primeira fila saem dois caulículos que , na parte mais alta do capitel se abrem em duas volutas de forma a que as duas extremidades for-

mam os ângulos do capitel em correspondência com os dos ábacos.‖p. 186. Para além de corroborar as semelhanças encontradas por 

Vergílio Correia e Abel Viana, D. Fernando de Almeida encontra no trabalho de  Kautzsch (Kapitelstudien), dois capitéis, um de Salona 

e outro de Solin ( este último datado do séc. IV ou primeira metade do séc. V) semelhantes ao de Santo Amaro. Maria Amélia Fresco de 

Almeida indica que encontrou um capitel de S. Miguel de Escalada muito parecido com este de Santo Amaro mas com maior perfeição 

de cinzel, p. 169. Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera este capitel moçárabe. Cláudio Torres  refere que este capitel ―por 

razões tipológicas ― é atribuível ao séc. IX,  pondendo ser da mesma altura da construção do edifício. Leonel Borrela classifica este capi-

tel como árabe. Lídia Fernandes compara o capitel PCS006 de Santo Amaro de Beja com dois capitéis de Alcácer do Sal de folhas lisas, 

coríntios com semelhanças no tratamento das folhas e esquematismo das hélices e volutas. Javier Magaña afirma que este capitel se 

assemelha a alguns de Santa Eulália de Mérida, datáveis do século V-VI. 

 
Folha inferior lisa em número de oito distribuídas duas em cada face; 

      Folha média lisa em número de oito também, uma em cada face e uma nos ângulos; 

    Caulículos, hélices e volutas;    Florão/ motivo axial; 

 Molduras: Orla do cálato 

Face 1: O cálato do capitel possui uma folha inferior que não nasce da base do capitel, com duas folhas lisas e largas aderentes  ao cálato 

e levemente reviradas na ponta fazendo sombra. Altura destas folhas: 11 cm; Largura de cada folha, do lado esquerdo 15 cm e do lado 

direito 14 cm. A folha não tem lóbulos demarcados e a ponta revirada é redonda. 

Nascendo sobre a folha inferior, surge uma folha média com três folhas: uma central e duas angulares. Medida da altura da segunda 

coroa de folhas desde o leito de pose do capitel: 20 cm. E desde o topo da folha inferior mais 9 cm. Da folha inferior, no intervalo das 

duas folhas médias, parte um elemento decorativo como se fosse uma haste ou caulículo mas apresenta-se lisa e vertical subindo até à 

zona da orla do cálato por baixo do ábaco; nesse ponto, bifurca-se e divide-se para formar as hélices e as volutas que são juntamente 
com as folhas, o elemento mais marcante deste capitel. Altura deste elemento decorativo vertical desde a folha inferior: do lado esquer-

do 19 cm e do lado direito 17cms. A partir da bifurcação, em inclinação, avança mais oito cm e começa a formar a voluta e as hélices. 

Sobre as volutas, encontramos, em saliência a orla do cálato e sobre ele, o ábaco bastante desgastado na sua ligação à imposta. A folha 

inferior possui duas folhas em face. Por baixo da voluta nota-se uma ―outra folha‖ que parece ter como função sustê-la ou então uma 

estrutura de suporte da voluta que cria, quando vista de baixo, a concavidade de uma folha. As hélices estão afrontadas e separadas por 

um pequena tira de ligação. Nota-se a forma do florão sobre a orla do cálato mas não se consegue identificar com precisão. 

Face 2: É idêntica à número um mas o ábaco quase não se vê. 

Face 3: É uma face idêntica à anterior. Nota-se que a pequena tira de ligação entre as duas hélices afrontadas não está presente. 

Face 4: Face com todos os elementos idênticos às faces anteriores. Nota-se o espaço do ábaco e as hélices que se afrontam, estão unidas. 

Esta foto foi tirada de um plano mais baixo de modo a se ver o efeitos angulares das ―folhas‖ ou melhor, concavidades que sustêm as 

volutas (tal como o cálice que sai do caulículo o faz no capitel coríntio normal).  

Este capitel parece ter sido utilizado na basílica de Santo Amaro sem uma intervenção no sentido de o adequar ao espaço, como se nota 
no caso dos capitéis anteriores com excepção do PCS003. É um capitel na sequência do capitel coríntio romano com os elementos 

essenciais que o marcam,  nomeadamente nas duas coroas de folhas, na sua disposição alternada a partir de duas folhas inferiores na 

face do cálato, no caulículo, estilizado, sem dúvida, nas hélices, volutas e na existência do ábaco(embora um pouco reduzido) e do seu 

florão (difícil de identificar o seu motivo). Este capitel salienta, para além das folhas, largas e vigorosas, os caulículos que se abrem em 
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V, ao mesmo nível, no topo do cálato, formando as hélices e volutas, ambas com espirais bem marcadas e salientes. Na face 1 nota

-se um pequeno relevo no cálato formando uma tira que liga as duas hélices afrontadas. Este pequeno elemento de ligação já não 

está presente nas faces seguintes. Este elemento de liação surge, por exemplo, em capitéis de Lamego. 

O caulículos abertos em hélices e volutas que sobressaem do capitel PCS006 fazem lembrar o motivo encontrado por Pierre Cade-

nat ( Pierre Cadenat, Chapiteaux Tardifs du Limes de Maurétanie Cesarienne dans la region de Tiaret, Antiquités Africaines, 1979) 
em capitéis da região de Tiaret, norte de África, actual Algéria. Tiaret localiza-se na região limite da antiga província romana da 

Mauritânia Cesarensis  Os capitéis constituem, segundo este autor, um testemunho da presença romana nesta província do norte de 

África e assinalam  ―uma arte provincial na qual as volutas e as rosáceas têm um lugar saliente que floresceu aproximadamente do 

séc. III ao V ou séc. VI numa parte do Magrebe afastado dos grandes centros, tardiamente submetidos à dominação roma-

na‖ (Pierre Cadenat, p. 247). Este autor apresenta dois capitéis com uma altura de 56 cm, em que se nota o mesmo esquema de 

hastes delgadas subindo pelo corpo do capitel até ao ábaco e abrindo-se em hélices e volutas. Caracteriza-os como derivados do 

coríntio com elementos decorativos fortemente estilizados.Com estes exemplos, o autor conclui da necessidade de dar a conhecer 

uma arte ―berbero-cristã‖(p. 260) que os habitantes da região estimaram particularmente numa época anterior ao Islão.  

Por outro lado, os autores que citámos como fonte bibliográfica no estudo deste capitel, salientam outros capitéis que, a seu ver, 

reúnem semelhanças com o de Santo Amaro. Maria Amélia Fresco de Almeida, por exemplo regista capitéis semelhantes a este na 

Mesquita de Córdova e em S. Miguel de Escalada. Em S. Miguel de Escalada, encontra um capitel que também é referido por 

Sabine Noack-Haley, (Sabine Noack-Haley, Capiteles mozarabes, Colóquio Internacional de capiteles coríntios prerromanicos e 
islâmicos, Madrid, 1990(ss.VI-XII, pp. 37.52)) e que apresenta o mesmo motivo do caulículo abrindo-se em hélices e volutas 

(lâmina III a) p. 47. 

O que se pode verificar é que o capitel número PCS006 de Beja comunga de um motivo que está presente na arte regional no Nor-

te de África e que remonta ao período romano. Pierre Cadenat indica as balizas temporais do séc. III ao V, VI para o desenvolvi-

mento de peças com volutas salientes. Durante este período, o Norte de África sofreu a vinda dos vândalos e a presença bizantina, 

tal como a península ibérica recebeu os visigodos e, na parte sudeste também os bizantinos. É natural, pois, que exista uma mesma 

comunhão de motivos  de um e outro lado do Estreito de Gibraltar, tal como Cláudio Torres chama a atenção (A arquitectura e as 

artes, História da Arte Portuguesa, direcção Paulo Pereira, vol I, Círculo de Leitores, 1995, p. 153) para a profunda ligação entre o 

Norte de África e a Península Ibérica durante a Antiguidade Tardia e este motivo, de carácter regional  prova-o ao ter existido no 

período tardo-romano e perdurado com os visigodos e moçárabes. Do sul da Península Ibérica para o Norte, como é exemplo a 

Igreja de S Miguel de Escalada, a expansão deste motivo é facilitada pela emigração de cristãos para o norte, aquando da chegada 
dos muçulmanos ou mais tarde, já no séc. IX, devido a ao endurecimento da atitude dos muçulmanos para com os cristãos (dando 

seguimento à decisão do emir Muhammad I para destruir igrejas recentemente construídas e proibir o culto nas restantes ) que 

levou a um período de emigração de cristãos do sul (moçárabes ) para o Norte da Península (Manuel Luís Real, Inovação e Resis-

tência: Dados recentes sobre a Antiguidade Cristã no ocidente peninsular, p. 35-36). Lídia Fernandes (Capitéis Romanos da Lusi-

tânia Ocidental, UNL, Lisboa, 1997, vol. II, capitéis nºs 89 e 90) relaciona este capitel de Beja com dois capitéis de Alcácer do Sal, 

p. 340-341, neste trabalho com os EBR004 e EBR005 ), chamando a atenção para a existência de um tipo comum de capitel de 

folhas lisas que se desenvolveu de forma diferenciada (p. 339). Mais à frente, esta autora, a propósito dos referidos capitéis de 

Alcácer do Sal e deste de Beja, assinala um outro paralelo com peças norte-africanas nomeadamente capitéis de estações como 

Volubilis, Lixus ou Banasa: ― Entre essas peças alguma há que nos mostram decorações semelhantes sobretudo no que diz respeito 

aos elementos do último registo do cálato,(concretamente haste, hélices e volutas) onde uma estilização marcante e um talhe de 

gosto local se sobrepõem a uma matriz de sabor clássico. Este facto é de sobremaneira importante quanto já Thouvenot apontara a 

ideia, apresentada igualmente por Cruz Villalón, dos contactos entre o Norte de África e Espanha durante a Antiguidade Tardia. 
Acrescentamos, neste caso, o território que é hoje Portugal, o qual, naturalmente, faria parte dos circuitos económicos entre as 

várias províncias.‖(p. 341).   

 

Concluindo, o capitel PCS006 caracteriza-se pelos motivo das hélices e volutas em V, numa composição conhecedora das normas 

dos capitéis coríntios. Daqui resulta um capitel de folhas de acanto lisas, de tipo coríntio,  de sabor levantino ou mediterrânico  no 

qual se salienta o motivo de hélices e volutas em V utilizado nos contextos romano e visigótico da Antiguidade Tardia (imposta, 

pilastras visigóticas)e que posteriormente o contexto moçárabe, já no  séc. IX, não o esqueceu. Consideramos este capitel de folhas 

lisas, coríntio e não corintizante devido ao facto de ele ostentar um talo, quase um caulículo e, no seu prolongamento, as volutas 

que não são tratadas como folhas; pelo contrário, parecem apoiar-se em folhas, uma ―terceira folha‖ que surge em alguns capitéis e 

que foi referido por Lídia Fernandes ( Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, p. 345 a propósito de um capitel de folhas 

lisas que também apresentamos neste trabalho com o número 52). Tal como define Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, o que 
caracteriza o capitel corintizante, a que Ginouvés designa ―pseudo-coríntio‖, é a ―vegetalização‖ da voluta (Maria Angeles Gutiér-

rez Behemerid, Capiteles Romanos de la Península Ibérica, p. 183; Ginouvés, Dictionaire methodique de lárchitecture grecque et 

romaine, vol II, p. 99 ). Ora, neste capitel não se dá a―vegetalização‖ da voluta, ela não se transforma em folha, é uma autêntica  

voluta (  ver vocabulário vitruviano). As volutas, neste capitel, sustentam-se numa folha, que não é a folha média angular, mas 

uma outra folha ou num suporte conjunto com a própria espiral  (ver face 4 do capitel PCS006). Por outro lado, este capitel possui 

(ainda segundo Ginouvés  p. 93, vol II ) os três requisitos mínimos para se integrar  no grupo coríntio: folhas (uma ou duas), volu-

tas ou hélices e ábaco. 

 Numa tentativa de aproximação cronológica  para este capitel, há alguns elementos a tomar em conta:  

 

    A) Maria Angeles Gutérrez Behemerid, no seu trabalho sobre Capitéis Romanos da Península Ibérica, apresenta um capitel de 

folhas lisas, coríntio, muito parecido com este capitel PCS006 de Santo Amaro de Beja, embora mais alto (53,5 cm de altura). Esse 
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Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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capitel é de Barcelona e encontra-se no Museu de História da Cidade. A autora data esse capitel do séc. III. (M. A. Gutiérrez Behe-

merid, Capiteles Romanos da la Península Ibérica, capitel nº 695, p. 158 (explicação), e ainda um outro, nº 684 (ver capitel nº 40). 

A data, séc. III, integra-se dentro dos parâmetros cronológicos definidos por Pierre Cadenat no seu estudo sobre capitéis de salien-

tes espirais no Norte de África. 

    B) Carlos Alberto Ferreira de Almeida veria provavelmente no relevo de pedra unindo as duas hélices afrontadas da face 1, a 
que ele dá o nome de ―torno‖, um sinal de que  o capitel seria moçárabe pois esse autor considera esse pormenor construtivo uma 

influência do capitel compósito árabe ( Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, Edições Alfa, Lisboa, 

1993, p. 127). O autor deste capitel nº 6, apenas colocou essa pequena tira de pedra na face nº 1 deste capitel, já não o repetiu em 

mais nenhuma face. Esta tira de ligação verifica-se em capíteis coríntios clássicos (ver grupo espiscopal conimbrigense). 

 

C) As folhas redondas e largas que não se iniciam na base do capitel junto ao leito de assentamento mas um pouco acima. Esta 

característica manifesta-se por exemplo no capitel de pilastra nº 61 de Sines. A tipologia da folha é distinta e o recorte do ponto de 

partida que as une igualmente diferente. Nos dois tipos de capitel, a folha não começa junto ao leito de assentamento mas um pou-

co acima; exemplo semelhante no grupo espicopal eborense, capitel da uilla de Pardais, EBR015). A este aspecto também se refe-

rirá Lídia Fernandes a propósito dos capitéis de Alcácer do Sal.  

 

A dificuldade é grande ao se tentar atribuir, mesmo que de forma aproximada, uma cronologia a este capitel. A sua proximidade ao 
contexto romano aumenta mais do que à primeira vista poderíamos pensar e seguramente não será anterior ao séc. III. Lídia Fer-

nandes chama atenção para o seu cálato troncónico e ábaco estreito para justificar a sua cronologia posterior aos capitéis semelhan-

tes de Alcácer do Sal (PCS004 e PCS005). Efectivamente se partirmos de um terminus post quaem de séc. III/IV, a dificuldade é 

estabelecer um terminus ante quaem; com fortes probabilidades, a sua cronologia pode ainda compreender-se entre os séculos V, 

VI, VII e VIII compreendendo o contexto suévico e visigótico em que a tipologia das volutas e hélices abertas em  V se mantém. 

Não é impossível também ser moçárabe se tivermos em conta a a permanência deste motivo e a sua chegada ao Norte da Península 

embora consideremos como hipótese mais provável o período entre séc. V e VIII. 
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Capitel Nº: PCS007 Sim 

Museu de Évora 

Sé e S. Pedro 

Évora 
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Bom, apesar de se encontrar partido na maior parte das folhas inferiores quando se dobram para o 

exterior. Danificado na parte exterior do ábaco/vértice do lado direito da Face 1, tendo sido cola-

do. 

O capitel foi intervencionado uma vez e reutilizado outra vez: a primeira ao nível da orna-

mentação, tendo sido acrescentadas as duas lebres;  depois foi escavado totalmente no interior 

(28cm profundidade) bem como em três vértices do cálato. 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, Planche XX: nºs 161 e 162, pp. 208; 

Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e altomedievales de Hispania,números OESO45 e OESO46, 

vol.2, pp.394 e 395 e vol.1,p. 219. 

Beja   Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Bisel 
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Bibliografia: 

Pacense 
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Diâmetro do leito de assentamento= 32 cm; Altura máxima das faces do capitel= 33 cm; 

Diagonal do ábaco= 62 cm; altura da folha inferiore = 18 cm e largura = 11 cm; Altura do ábaco= 5 cm e altura do cála-

to = 28 cm; D. Fernando de Almeida informa que o capitel é de Beja. 

D. Fernando de Almeida considera este capitel como um dos mais curiosos da época visigótica por ter representadas "duas lebres à 

desfilada". Acrescenta: " o mesmo motivo se repete na face oposta. De entre os capitéis deste período produzidos em Espanha, lem-
bra-nos ter visto um em Toledo, com um veado(influência de Ravena?)." (op. Cit. p. 208). Interessante esta referência de D. Fernan-

do de Almeida. O motivo das duas lebres não se repete em mais face nenhuma. Talvez D. Fernando de Almeida não tivesse chegado 

a ver o capitel. 

O autor espanhol Javier Magaña apresentou este capitel a partir das fotografias de D. Fernando de Almeida e pensou tratar-se de dois 

capitéis distintos (op. Cit. p. 219). Refere que os capitéis têm um talhe esquemático e um modelo mais afastado dos bizantinos com 

talhe a bisel e horroe vacui;  e data-os dos séculos VI-VII. Pelo contrário, D. Fernando de Almeida considerou que os sulcos verticais 

que apresenta são à maneira bizantina. 

A originalidade deste capitel reside na decoração que exibe numa das suas faces, que se distingue das restantes três: as duas lebres a 

correr, uma atrás da outra. Esta será a face 1: Face com um folha inferior de altura em quase metade da altura total do capitel. A 

folha inferior esá toda trabalhada a bisel com estrias verticais. A parte revirada está partida na ponta. Angularmente dispõem-se outra 

duas folhas médias e inferiores.As folhas médias apresentam também o trabalho a bisel. As folhas angulares médias apresentam uma 

nervura central de onde partem as nervuras secundárias na diagonal. A centro do cálato que se apresenta liso, duas lebres. Do lado 
esquerdo do cálato ainda se podem notar vestígios de traços verticais em bisel. 

A face 2 é a face que se situa à direita da primeira. É a face em que melhor se nota o motivo axial que se salienta bastante do ábaco 

(em cerca de 6 cm de saliência e oito cm de largura) e apresenta, tal como as faces, as estrias verticais biseladas. 

Continuando a ver a peça para a direita, nota-se que o vertíce do ábaco do lado direito da face 2 está partido e quase nada saliente; 

por essa razão, o capitel está voltado para a parede nesse local, ou seja numa visão angular. Os vértices do capitel estão, na direcção 

do leito de espera, escavados também , com excepção desse que se encontra partido. 

A Face 3, na direcção direita novamente, apresenta o motivo axial partido, notando-se apenas uma pequena saliência. Finalmente, a 

face 4, apresenta as folhas e cálato folheado da mesma forma que as restantes três faces. 

Ao todo, o capitel apresenta oito folhas inferiores, uma em face e em ângulo e uma folha média angular. Ao todo, quatro folhas 

médias. Total= 12 folhas. 

Um paralelo para este capitel é difícil de encontrar, no entanto, em Toledo há um capitel com a representação de um veado, também 
parecendo correr, embora em direcçao oposta à das lebres de PSC007. Este capitel apresenta-se em Javier Magaña, TOL049, vol. 1, 

p. 244, vol.2, p. 442 (Capiteles Tardorromanos e altomedievales en Hispania). Este capitel, refere Javeir Magaña poderia provir de 

um baptistério pela representação de um veado, animal que representa a sede espiritual que anima os fiéis ao conhecimento de Cristo 

e ao baptismo; o autor afirma que a representação de figuras se inicia no mundo visigótico a partir do século VII. Em Rafael Barroso 

Cabrera e Jorge Morín de Pablos, Regia Sedes Toledana- El Toledo visigodo a tra´ves de su escultura monumental, p. 653 é apresen-

tado este capitel coríntio simplificado com folhas angulares lisas que se enrolam em volutas. Entre elas, espirais nas zonas inferiores 

e numa das faces, um veado esquemático a correr. A peça encontra-se no Museo de los Concílios de Toledo e Cultura Visigoda 

(altura 31 cm). Também se considera uma peça que fica bem num ambiente baptismal. 

Outra peça de decoração arquitectónica em que se vê uma lebre é uma pilastra do Museu Arqueológico de Sines que está nas garras 

de uma águia, século VII (Justino Maciel, A Arte da Antiguidade Tardia, História da Arte Portuguesa, 1005,vol. I, p. 139); o autor 

salienta a importância, na decoração arquitectónica, da representação do paradeisos animal e sua simbologia, elementos que repre-

sentam o mundo cultural e ideológico de herança romana. 
Outro significativo exemplo da representação da lebre ou coelho é num mosaico com o tema de Orfeu, o Mosaico do Arnal. Em vol-

ta de Orfeu que se encontra sentado a tocar a sua lira, vários animais o rodeiam: lobo, javali, raposa, veado, um coelhinho que sirge a 

correr. Neste mosaico surgem ainda outros animais como a pantera, um gamo e um corça. (Justino Maciel, Antiguidade Tardia e 

Forma e Dimensão 
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Paleocristianismo em Portugal, 1996, pp. 145-146). No outro mosaico de Orfeu, de Matim Gil, não surge nem o coelho, 

nem a lebre. Justino Maciel propões um intervalo temporal entre o século III e o século VI para estes dois mosaicos (op. 

Cit. p. 149). 
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Razoável; o capitel encontra-se danificado em 
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Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, p. 419 
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Romano (III)  

Diâmetro do leito de assentamento=20 cm; altura=25 cm; dúvidas em relação ao material (mármore de Trigaches?). 

As quatro faces apresentam a mesma ornamentação do motivo liriforme agarrando com uma presilha as folhas que se 

voltam e dobram em duas rosetas.  

A face um é a primeira que se vê e a mais completa. A face dois, rodando para a direita encontra-se ainda completa mas a partir da face 

3 os danos começam a ser bastantes, bem como a face quatro. Torna-se muito difícil medir a diagonal do ábaco. As folhas inferiores em 
numero de oito, quatro em face e quatro nos ângulos são folhas de acanto e surgem com a zona interlobular marcada com uma gota 

alongada. As pontas das folhas angulares tocam-se com as folhas do acanto espinhoso, fazendo pequenas figuras geométricas, neste caso 

triângulos. 

Desconhece-se a proveniência do capitel PCS008, se fez parte ou não da Colecção de Frei Manuel do Cenáculo. Este apresenta no seu 

Album, dois desenhos de capitéis corintizantes mas que se distinguem bastante, tanto deste capitel como do próximo, PCS009. No 

entanto, um dos desenhos ilustra um pormenor deste capitel: a pequena presilha ou tira que liga as hastes que se enrolarão em roseta. 

Lídia Fernandes considera este capitel como um exemplar comum de um corintizante liriforme datável do século II. Pensamos em suge-

rir o século III devido à influência od acanto espinhoso nos motivos que unem as pontas do lóbulos das folhas.( o capitel de acanto espi-

nhoso é oriundo da Asia Menor e difundiu-se no Ocidente, sobretudo a partir da época dos Severos, século III, atingindo grande popula-

ridade durante o século IV, Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Peninsula Iberica, 1992, p. 147). 
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Razoável; o capitel encontra-se danificado ao 

nível das suas folhas. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte visigótica em Portugal, 1962, planche XV, nº 128, p. 204; 

Lídia Fernandes, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, vol. II, nº 110, pp.451-453. 

Beja  

 Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 
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Romano (III)  

Altura máxima das faces do capitel= 28 cm; diâmetro do leito de assentamento= 24 cm; Altura do lábio do cálato= 3 cm; 

Altura do ábaco= 2 cm; altura 5 cm; largura 7 cm= motivo axial radiado. 

 D. Fernando de Almeida considera este "capitel coríntio degenerado, decoração rude, com rosetas e esboço de voluta(?)" (op. Cit. p. 

204) Foi D. Fernando de Almeida que referiu que este capitel é de Beja.Desconhece-se igualmente se faria parte da Colecção de Frei 

Manuel do Cenáculo trazida de Beja para Évora. O album deste bispo ilustra dois capitéis corintizantes que, no geral são bastante dife-
rentes destes.  

As quatro faces apresentam um esquema compositivo idêntico com duas rosetas e as hastes presas. As hastes que vão dar às rosetas têm 

um motivo funiforme e no local onde as mesmas hastes bifurcam, parece existir um losango que tem no centro a marca vertical da ner-

vura. tratar-se-á de uma folha de água. As folhas inferiores são nervuradas embora se encontrem pouco nítidas.  A face 1 parece apre-

sentar as rosetas em desequilíbrio, não simetricamente dispostas. Apenas na face 2 se pode notar o motivo axial que se apresenta raiado 

e que pode ser, eventualmente uma vieira (semelhante ao que se pode observar no capitel PCS001 in situ na Igreja de Santo Amaro de 

Beja). 

A face 2, rodando para a direita é a face que se encontra melhor conservada na parte que respeita ao centro do cálato porque na zona 

inferior das volutas está bastante danificada. Pode observar-se bem a folha angular que sobe pelo vértice do cálato até ao ábaco. Pode 

notar-se com pormenor os lóbulos largos laterais sobre a face 2. No centro do cálato, duas rosetas que parecem ter oito pétalas,  dispõem-

se ligadas por uma pequena presilha. As folhas assim apertadas envolvem as rosetas e apresentam o ornamento funiforme. No ponto em 

que as hastes bifurcam encontra-se o motivo que parece uma folha de água. O espaço que medeia entre as rosetas e a moldura do lábio 
do cálato é preenchida por um motivo em pequenos sulcos na diagonal. Do lado esquerdo, a ponta do ábaco projecta-se e pode ver-se 

que a voluta se enrolaria uma espiral em roseta (pormenor referido por D. Fernando de Almeida). Apresenta uma semelhança com as 

peças que Maria Cruz Villalón estuda para a Alcazaba de Mérida e Barrera Anton, (Los capiteles romanos de Merida, 1984, nº 64, época 

de Adriano). 

A face três apresenta-se voltada para a parede, não sendo possível visualizá-la e parece ter o motivo axial bastante danificado. A face 4 

apresenta o mesmo esquema compositivo. 

Lídia Fernandes data este capitel da segunda metade do século II, século III. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Liriforme 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS010 Sim 

Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro 

 de Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

MRB.1.37 

9 

Muito Bom 

Abel Viana, Pax Júlia. Arte Romano– Visigótico. Archivo Español de Arqueologia, nº 63, Madrid, 1946, 

p. 108, fig.15; Abel Viana, Visigótico de Beja, Arquivo de Beja, vol.6, fasc.III-IV(Jun/Dez 1949), p. 288; 

Abel Viana, Alguma noções elementares de Arqueologia Prática, Beja, 1962; Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectóni-

ca e funerária a sul do Tejo, UNL, Lisboa, 1987; Cláudio Torres, Núcleo Visigótico, Catálogo Museu Regional de Beja. Beja, 1993. 

Capela de Nossa Senhora da Guia Nossa Senhora da Guia 

Beja Beja 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Não aparenta ter tido intervenção. Pode ter sido reutilizado na Capela de Nossa Senhora da 

Guia (demolida) 



 

Altura= 32 cm; largura vezes comprimento = 33 cm vezes 32 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 27, 3 cm; Paralelis-

mo facial 2/2; por lapso não foi medida a diagonal do ábaco. Pelo formato quase troncocilíndrico do capitel, supomos que 

não se verificará a proporção vitruviana da diagonal do ábaco correponder ao dobro da altura do capitel. O leito de assentamento consis-

te numa estreita placa quadrangular sobre o cálato. No entanto, a correspondência diâmetro de leito de assentamento/altura, verifica-se. 

Abel Viana começa por indicar a peça como de transição para o visigótico; No Arquivo de Beja refere o material da peça e o local de 
proveniência: Mármore branco e Capela de Nossa Senhora da Guia(p.288). Em 1962, numa legenda à imagem do capitel considera-o 

Romano-bizantino. Maria Amélia Fresco de Almeida questiona-se se não será uma peça tardo-romana.  Cláudio Torres no catálogo do 

Núcleo Visigótico classifica o capitel como corintizante e proveniente da Capela de Nossa Senhora da Guia na cidade de Beja. 

Folha inferior em número de oito distribuídas uma por face e uma por ângulo;   Folha média angular em número de quatro;  Roseta 

(quadrifólia); Ábaco muito reduzido. 

 Molduras: Orla do cálato e astrágalo liso e em saliência. 

Face 1: Este capitel apresenta a folha inferior com três folhas de acanto. Estas folhas têm uma base estreita, alargando na sua parte supe-

rior com sulcos vincados no seu interior marcando os lóbulos. As folhas estão aderentes ao cálato e ligeiramente reviradas para o exte-

rior. São três folhas que não estão ligadas uma à outra mas têm espaços na sua separação. Por cima da folha inferior central ergue-se o 

perfil do limbo de uma folha de acanto que sobe pelo cálato e que se inclina para o seu lado esquerdo, do qual sai uma roseta de quatro 

pétalas e com um botão central. Sobre as duas folhas angulares inferiores, erguem-se duas folhas altas, também de acanto que se dirigem 

para o estreito ábaco do capitel onde se não formam as volutas mas ficam suspensas no ar. A folha inferior tem oito folhas e a média tem 
quatro, ao todo doze folhas. Se se contar com a do cálato, são dezasseis. O cálato não tem hélices Nota-se bem a sua orla. A união dos 

lóbulos das folhas está muito bem delineado numa naturalista curvatura que não é esculpida a trépano. O mesmo se verifica nas folhas 

das outras faces. Este capitel não possui florão até porque o ábaco é quase sugerido, reduzido a uma estreita placa sobre a orla do cálato. 

Face 2: Os elementos formais e ornamentais que estão presentes são os mesmos. As três folhas da folha inferior, as folhas angulares e a 

folha central que, neste caso, não tem a roseta. A folha central está representada de frente (e não de perfil como na face 1) com um 

extraordinário naturalismo, apresentando o pecíolo e o limbo. Neste nota-se claramente quatro lóbulos de cada lado em baixo-relevo. A 

roseta não se nota, embora estejam presentes pequenos traços que lhe devem pertencer. Nesta face, o elemento fundamental  parece ser a 

folha e não a roseta pois aquela está desenhada com um leve naturalismo e uma grande aplicação. As folhas laterais têm estrias longas 

na vertical e desenham lóbulos nas partes mais laterais das folhas. A folha tão perfeitamente desenhada que aqui se encontra é muito 

semelhante à folha que está na face 4.  

Face 3 : Estão presentes os mesmos elementos formais e ornamentais mas o facto de estar voltada contra a parede e muito próxima dela 
não permite a fotografia completa desta face. È a face que tem a roseta mais perfeitamente desenhada com um contorno a toda a sua 

volta por parte de um estreito filamento vegetal. O limbo da folha que ocupa o centro do cálato surge de perfil tal como a folha da face 

um. A passagem do limbo da folha para a roseta é conseguida num apontamento leve de suave relevo na pedra. A folha central inferior 

está danificada na sua parte superior e a folha lateral direita está cortada a meio no sentido vertical pela continuação das linha verticais 

da folha angular alta que atinge o ábaco. Fica-se com a impressão que a folha mais pequena foi afectada com o prolongamento da folha 

mais alta. ( este pormenor pode verificar-se na imagem da face 4).  

Face 4: Apresenta as três folhas inferiores separadas entre si e junto ao leito de pose do capitel. As folhas angulares  alongadas subindo 

pelo cálato de lóbulos marcados elevando-se pelo cálato até ao vértice do ábaco suspendendo-se no ar sem formar espiral. O limbo da 

folha central está representada de frente com um roseta de 4 folhas com as pétalas bem vincadas e com o seu botão central. É o mesmo 

motivo interligado, a folha prolonga-se na roseta. O ábaco é estreito e fino marcado sobre a orla do cálato. 

Este capitel pode considerar-se na linha evolutiva dos capitéis corintizantes romanos com derivação do motivo liriforme. Neste caso 

particular, o motivo central do cálato surge apenas com uma folha e roseta do lado esquerdo numa composição original e que varia de 
acordo com as faces do capitel: Faces 1 e 3 - o limbo da folha  surge de perfil prolongando-se na roseta; Faces 2 e 4– o limbo da folha 

surge de frente e a sua ponta continua na roseta. O maior interesse deste capitel é a sua composição naturalista de folha e roseta quase se 

podendo sentir o toque macio da textura da folha. As arestas do capitel são ocupadas por folhas na tradição corintizante. A dimensão 

relativamente pequena da folha concentra os elementos no olhar. Revela uma grande liberdade criativa e de composição.  

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular  

30-39 cm 
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Capitel Nº: PCS010 



 

Romano (IV)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Derivação Motivo Liriforme 
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Cronologicamente pode partir-se da data proposta por Cláudio Torres  para o século IV, provavelmente até finais desse 

século ou inícios do séc. V, tendo em conta: a dimensão do capitel possivelmente para um espaço diferente; a ligeira 

modificação do motivo central consoante as faces, a quase supressão do ábaco e correlativo florão. Resumindo, a perma-

nência de orientações clássicas (motivo corintizante) mas a sua alteração e adequação a outros tempos. 

Neste capitel, o naturalismo classicizante das folhas e a estrutura corintizante contrasta com a ausência de um ábaco 
coríntio e de florão. A saliência de um astrágalo junto ào leito de espera  a partir do qual nascem as folhas inferiores não 

é comum em capitéis de contexto romano da Antiguidade Tardia. 

Sem podermos adiantar muito em termos de uma atribuição cronológica deste capitel, devemos sublinhar um certo desa-

juste entre a sua ornamentação corintizante e a estrutura, nomeadamente pela falta de um ábaco coríntio e motivo florão 

substituídos por uma estreita placa. 

Como ponto de partida aceitamos o contexto romano da Antiguidade Tardia, século IV. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS011 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia - Reservas 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

6626 

 

Bom 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Lisboa, 

1962; Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e Funerária dos séculos IV ao VIII, a 

sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 1987; Javier Magaña, Capiteles Tardorromanos e altomedievales de Hispania, 2006, vol. 1, p. 219 e 

vol. 2, pp. 394. 

D. Fernando de Almeida refere que este capitel é oriundo de  

Beja Beja Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura máxima = 23 cm; Diâmetro do leito de assentamento = 21 cm; Largura vezes comprimento = 36,5cm vezes 36,5 

cm; Diagonal do cálato = 50 cm;  

Capitel nº 143 de D. Fernando de Almeida:‖ Larga folha de acanto estilizada em cada bordo, prolongando-se até meio das faces laterais 

do corpo do capitel. Nos vértices, uma voluta; no espaço entre as paredes da voluta, uma cruz patada, p. 206; 

Maria Amélia Fresco de Almeida, capitel nº 18, associa o tratamento a bisel dos caules da folha de acanto ( a autora escreveu folha de 
acanto mas na descrição do capitel referiu folha de palma) deste capitel a um  capitel de Beja, guardado no Museu de Évora. A diferença 

que assinala é o elemento animalista do capitel do Museu de Évora (corresponde ao nosso capitel PCS007) enquanto  este apresenta uma 

cruz patada para além do facto de o capitel de Évora revelar ―…uma 

mão de canteiro mais perfeita.‖(p. 149). 

Javier Magaña, mais recentemente, incluiu este capitel no seu estudo, capitel OESO044, que considerou, juntamente com um capitel de 

Talavera la Real, uma cópia de um modelo bizantino designado coríntio com volutas em V. De acordo com os paralelos da Jordânia que 

apresenta para estes capitéis, o autor data-os do século VI-VII. 

O ábaco encontra-se recuado em relação às faces  visíveis do cálato. O formato é o dos capitéis coríntios normais. A diagonal do ábaco 

mede 50 cm, o que revela uma precisão quase exacta (um desvio de 2 cm) em relação à altura do capitel. Verifica-se que o capitel segue 

a proporção vitruviana diagonal do ábaco/altura do capitel e também diâmetro leito de assentamento/altura do capitel. 

No cálato possui uma folha única inferior angular em número de quatro; esta folha atinge as volutas nos vértices do capitel.    Uma cruz 

pátea pontua a parte superior do cálato em forma de V. 
Face 1 : É a face que possui o nº de ordem do MNA escrito na aresta do lado esquerdo. 

O cálato do capitel é constituído por uma folha angular que se espraia pelas arestas do capitel até ocupar a face do capitel em perfil.  

Sobre a folha angular, uma outra se estende até aos vértices do capitel e enrola-se em voluta. A folha angular, totalmente aderente ao 

cálato, demarca-se pelos folíolos verticais que, do leito de assentamento se erguem até ao limite do limbo da folha, formando um V ou 

um triângulo invertido. O eixo do capitel é ocupado pelo encontro do perfil das folhas de um e outro lados do capitel. A união dos folío-

los inferiores marca um losango no eixo do capitel. Entre o cálato e o ábaco, um espaço em triângulo invertido ou em V com uma cruz 

pátea no seu centro ocupando todo esse exíguo espaço. O ábaco encontra-se  recuado em relação ao cálato. O triângulo que se descreveu 

no cálato parece estar na orientação do florão/motivo axial cujo perfil em relevo se nota com bastante precisão quando visto de cima ou 

seja, do leito de espera do capitel. Parece efectivamente que a cruz que se vê distintamente e de frente como que colocada no cálato é 

antes o motivo axial que se encontra colocado tão para a frente e descido que ocupa a face frontal do capitel. Verifica-se que o capitel 

possui volutas com espiral notando-se estas melhor numa outra face do capitel(face nº 3). A voluta do lado esquerdo apresenta-se des-
truída. 

Face 2 : Mantém-se o mesmo esquema compositivo embora o relevo na pedra esteja mais esbatido de um modo geral. Notam-se melhor 

as duas volutas laterais do capitel. A cruz central está mais esbatida no seu relevo. Esta face do capitel apresenta pequenos pontos bran-

cos provocados pelo contacto da pedra com outros elementos ou mesmo devido à  deslocação do capitel. 

Face 3: Face muito semelhante à anterior, notando-se bem as volutas e as respectivas espirais. O espaço da cruz central parece estar mais 

apertado e o seu relevo está também mais esbatido. No eixo do capitel, na sua face notam-se as côncavidades  formadas pela união da 

primeira folha. 

Face 4: Face com os mesmos elementos compositivos. A zona central no eixo do capitel junto ao leito de assentamento está partida. A 

voluta do lado direito também está partida. 

O capitel PCS011 integra-se tipologicamente na genealogia de capitéis de matriz coríntia e que na parte oriental do Império Romano se 

desenvolveu com um determinado tipo, o Capitel de quatro folhas. A folha  ampla de palma marca este capitel, nascendo no leito de 

assentamento e revestindo as suas arestas Esta folha suporta uma outra que nasce de dentro dela e que é bastante visível na aresta do 
capitel. Essa folha enrola-se numa voluta da qual não se percebe a espiral mas que é visível pelo volume circular que cria no vértice do 

capitel.  Mais uma vez, uma vegetalização das volutas que descende de modelos romanos, de matriz coríntia, corintizantes. Neste caso, 

não se trata de um modalidade de folhas lisas, as folhas são largas palmetas em perfil na face do capitel. Praticamente o cálato do capitel 

é coberto pelas folhas tanto nos ângulos como nas faces. O espaço que poderia restar, um espaço triangular invertido, em, V, sobre as 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

Médio Médio 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 
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Capitel Nº: PCS011 



 

Suévico (VI)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Quatro folhas nervuradas, influência bizantina 
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folhas, está ocupado por uma cruz pátea. Esta cruz parece menos ornamentar o cálato do que tomar o lugar de um florão/motivo axial 

pelo modo como se posiciona na sua direcção. Consequentemente, este capitel marca uma presença muito própria no conjunto de 

capitéis: o nome inicial que lhe atribuimos de Cálato folheado reflete a característica de ornamentação da folha. 

O talhe das folhas de palma é, também significativo, sobretudo no que às pontas dos folíolos diz respeito e a sua importância é tanto 

maior que é o perfil da folha que ocupa a face do capitel. 
No centro do capitel, a parte inferior forma um pequeno losango com as pontas dos folíolos dos extremos do limbo da folha. Este 

motivo de pontas unidas associa-se ao motivo do capitel de imposta de Serpa (nº 36). Por outro lado, a união em pequeno triângulo 

da ponta do folíolo marcando o limite do limbo da folha  e a apresentação das folhas em sulcos verticais são características do talhe 

em bisel que se encontra-se em muito outros exemplos deste trabalho: capitel nº 10, Núcleo Visigótico de Beja, capitel pequeno de 

estrutura integrada, nº 26, Mértola, capitel isento, nºs 38 e 39 capitéis isentos de Alcácer do Sal, as linhas biseladas dos capitéis de 

Elvas nºs 33 e 34. Por outro lado, verifica-se que o recuo do ábaco em relação ao cálato se encontra noutras peças como por exemplo 

os dois capitéis da igreja matriz de Mértola e outros. 

Com efeito, este capitel demonstra grande originalidade e influências diversas: 

 

1. Influência romanas na proporção vitruviana altura do capitel/diagonal do ábaco e altura/ diâmetro do leito de assentamento; 

2. Descendência da matriz coríntia pela versão corintizante; 

3. Influência de contexto visigótico no trabalho a bisel e na aplicação do motivo da cruz pátea como se vê em peças como pés de 
altar; 

4. Influência bizantina ilustrada também no trabalho a bisel e nas formas geométricas da face do capitel através da união das pontas 

das folhas; influência que descende dos capitéis romanos orientais de acanto espinhoso (ver a Imagem do Capitel no baixo-relevo 

funerário); influência dos capitéis de 4 folhas a que se refere Kautzsch (Kapitellestudien) e que este autor data da segunda metade do 

século V (ver capítulo V). 

Pensabene apresenta um capitel de pilar que tem a particularidade, tal como este do MNA, de possuir o corpo da folha a revestir os 

ângulos e o perfil em face. As folhas apresentam as extremidades aguçadas e de secção angular. Está datado do séc. IV. Pensabene 

acrescenta, em nota, que, na Tessália (Museu de Nea Anchialos), se encontra um capitel com um ―tipo de acanto‖ como o do exem-

plo que apresentou datado da primeira metade do século V. (Pensabene, Scavi di Ostia, I Capitelli, vol. VII, capitel nº663, p. 161). 

O facto de o motivo axial estar praticamente na zona do cálato é uma alteração aos moldes romanos e verifica-se uma tendência cres-

cente para o aumento do tamanho deste em relação ao ábaco parecendo querer tornar-se independente; este aspecto, a juntar a um 
formato paralelipipédico do florão/motivo axial contribui para ideia de se tratar de um capitel tardio.  

Como referimos na primeira parte deste trabalho sobre a imagem do capitel no baixo-relevo, um sarcófago de Constantinopla ilus-

trando os quatro evangelistas ilustra capitéis com um cálato muito semelhante a este para o período cronológico do séc. V—VI. 

 

Colocaremos este capitel no contexto suévico da Antiguidade Tardia, século VI. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS012 Sim 

Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro 

 de Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

MRB.1.60 
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Bom embora o motivo ornamental esteja esbatido 

Não aparenta 

Cláudio Torres, Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, p. 41; Filomena Limão, Espaço, Forma e 

Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 10; Licinia Wrench, Decoração 

Arquitectónica na Antiguidade Tardia, Corpus de Escultura Arquitectónica, Vol. II (parte 3), pp. 648-649. 

Vilar Alfundão 

Ferreira do Alentejo Beja 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 426 



 

Visigótico(VII)  

Diâmetro do leito de assentamento= 8,2 cm; altura das faces = 10 cm; Comprimento e largura 7 vezes 7 cm; Este capitel 

aparece integrado num mainel monolítico que  Cláudio Torres atribui cronologicamente ao séc. VII. 

Elementos que o compõem: trifólio Molduras : Astrágalo delimitando o espaço do capitel do espaço do fuste. 

Trata-se de um capitel de forma circular no leito de assentamento mas que é quadrangular no leito de espera. As faces do capitel são 

iguais e têm a representação de um folha com três folíolos ou trifólio. Esta folha aparece aberta na face do capitel, ocupando-o  total-
mente e as suas três pontas atingem .o leito de espera. Cada face tem quatro sulcos representando três folíolos, um central e dois laterais. 

O fuste tem uma moldura superior , astrágalo.   

O capitel PCS012 é um exemplar de capitel integrado numa estrutura monolítica constituída por capitel, fuste e base, solução arquitectó-

nica e ornamental muito utilizada no período visigótico. Este conjunto  com uma altura aproximada de 50 cm, seria um mainel  

(colunelo)que dividiria o vão de uma janela. No Núcleo Visigótico, este mainel está sobrepujado por uma imposta troncopiramidal orna-

mentada com linhas oblíquas. O motivo ornamental do trifólio está representado igualmente noutras peças de escultura arquitectónica do 

Museu, nomeadamente os números 28 e 32, pilastra de cancela e cancela ( Catálogo do Núcleo Visigótico, pp. 58 e 32). 

Pelo tipo arquitectónico e motivo iconográfico, este capitel de colunelo integra-se nas soluções construtivas visigóticas podendo ser 

classificado como do séc. VII (como indica Cláudio Torres) ou VIII, contexto visigótico da Antiguidade Tardia. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não 

 Troncónico 

Recto(90º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular  

0-14 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 
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Capitel Nº: PCS012 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS013 Sim 

Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro 

 de Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

MRB.1.56 
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Capitel em esboço. 

 

Abel Viana, Visigótico de Beja, Arquivo de Beja, vol. 6, Fasc.III-IV(Jun/Dez 1949; Almeida, Maria 

Amélia Fresco de, Escultura Arquitectónica e funerária a sul do Tejo, UNL, Lisboa, 1987; Cláudio Tor-

res, Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, Beja, 1993; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo 

episcopal pacense, 2007, capitel nº 11. 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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Romano (IV)  

Altura máxiam = 30 cm; Largura vezes comprimento= 30 vezes 26 cm; Diâmetro = 20,7 cm;  

Abel Viana apresenta este capitel numa fotografia em que aparece com outros capitéis, não tecendo sobre ele especifica-

mente qualquer comentário (fig. 36, p. 287).  Maria Amélia Fresco de Almeida (vol. I, capitel nº 23) nota a deterioração deste capitel 

acrescentando que se trata de ―…uma interpretação fruste de um coríntio clássico‖(p. 155); Cláudio torres nota ―uma coroa de folhas de 

acanto nervuradas é encimada por volutas parcialmente mutiladas.‖(p. 43). O autor atribui à peça uma cronologia interrogada: Séculos 
VIII/IX. 

       Bloco-capitel no qual não se distingue  formalmente o ábaco do cálato que parece sinalizado por uma fina linha. Em termos de planta 

do ábaco, (impossível de fotografar do ponto de vista do leito de espera devido à localização do capitel no Museu) podemos concluir tra-

tar-se de um rectângulo com as faces direitas e não levemente encurvadas para dentro como no ábaco coríntio romano. A inexistência do 

florão comprova esta conclusão. 

O capitel está instalado num suporte elevado e como está encostado a uma parede não é visível a sua encostada à parede e que por isso é 

lisa. A face nº 1 é aquela que está voltada para o visitante. Face nº 1 : O capitel possui uma folha única, inferior com três folhas separada-

mente distribuídas, uma no centro da face e duas angulares.  As folhas são lisas, altas e esguias, ocupando metade da altura do capitel e 

têm marcada a sua nervura central. As folhas aderem ao cálato na sua quase totalidade e depois inclinam-se  para a frente mas não com a 

ponta enrolada. A folha central perdeu a ponta e não se consegue ver a sua saliência. Sobre as folhas laterais, encontram-se as volutas 

muito esbatidas nesta face notadas quase só em planta circular sem se notar a espiral. Não existem hélices, apenas volutas. Não existe 

florão e o que se pode notar do ábaco é quase medido por intuição uma vez que a parte superior do bloco-capitel  se encontra desgastado. 
  Face 2: A folha inferior está destruída. Apenas se mantém a folha inferior angular esquerda. Da folha central resta a ponta bastante 

saliente em relação ao exterior. No lugar das folhas que desapareceram, o corpo do capitel está bastante desgastado com rugosidades que 

limparam o relevo que existiria das folhas. Vê-se a voluta do lado esquerdo e a do lado direito está também destruída. Sobre a ponta da 

folha central sente-se e observa-se um relevo na pedra até à zona do ábaco mas no qual não se consegue observar qualquer ornamento ou 

perceber o que representaria. 

Face 3: Parece lisa sem saliências pois a peça encosta perfeitamente à parede. 

Face 4: Possui os mesmos elementos ornamentais das faces anteriores.  Das folhas, apenas resta a folha do lado direito e a voluta do lado 

direito. As folhas central e do lado esquerdo estão destruídas e não se conseguem ver. Nota-se a ponta saliente da folha central que não 

está, no entanto completa. Nota-se a saliência por cima desta folha até ao ábaco sem se perceber a sua ornamentação. Deste lado é possí-

vel ver melhor uma linha identificadora do ábaco. 

Após a tentativa de leitura de todos os sinais,  traços formais e ornamentais deste capitel, a sua forma é um paralelepípedo junto ao leito 
de espera. O  bloco de pedra ficou por desbastar com  uma face lisa encostada à parede. Parece-nos estar perante o que Pensabene designa 

por capitel esboçado (Pensabene, Scavi di Ostia, I Capitelli, vol.VII, capitéis nº 542-553, pp. 135-137). Este facto pode ajudar a explicar o 

relevo na zona central do cálato sob a folha central até ao ábaco: trata-se do início do trabalho de talhe do motivo axial. Por ser um esbo-

ço, nota-se nas faces 3 e 4 o corpo plano da folha e apenas o seu relevo começado. Viria a ser, certamente um capitel de pequenas dimen-

sões, de uma folha e com volutas das quais as espirais se começaram a marcar e que, por alguma razão, não foram terminadas. Pelas 

dimensões poderia pertencer ao contexto romano da Antiguidade Tardia (séc. IV). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Rectangular  

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esbo-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: PCS013 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS014 Sim 

Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro 

 de Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

MBR.1.34 

15 

capitel esboçado. 

Não aparenta 

Cláudio Torres ,Núcleo Visigótico, Catálogo Museu Regional de Beja; Filomena Limão, Espaço, Forma e 

Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 12. 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (IV)  

Altura = 31 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 28,3 cm; comprimento e largura = 35 vezes 35 cm; Por lapso, a diagonal do 

ábaco não foi medida. Fizémos uma estimativa a partir das medidas da largura e comprimento do ábaco = 49 cm, diagonal do 

ábaco, o que se afasta da proporção vitruviana. No entanto, do ponto de vista da altura/diâmetro do leito de assentamento, a proporção verifica-

se.  

No catálogo do Núcleo visigótico, Cláudio Torres refere que este capitel apresenta duas coroas de folhas lisas, p. 45. 

A distinção entre ábaco e cálato em termos estruturais não é nítida, do ponto de vista das faces, parecendo comungar de um bloco de pedra 

comum. O florão testemunha a presença do ábaco cujos contornos são comprovado pela fotografia do leito de espera do capitel. 

Face 1: Este capitel é de linhas simples e esbatidas. Tem três folhas da folha inferior e única que ocupa metade da altura do cálato. Ao todo são 

oito folhas. As volutas são outro dos elementos que se salientem neste capitel. Muito saliente e volumoso é o motivo axial de formato semicircu-

lar. Não se distingue com clareza de que motivo se trataria porque a sua face se apresenta lisa. Não se distingue o ábaco. As folhas estão contí-

guas e a fronteira entre elas está marcada com um leve relevo na pedra. As folhas estão aderentes ao cálato,  revirando-se na ponta. A ponta do 

limbo da folha apresenta-se  dobrada, mesmo pendente notando-se a ponta arredondada. A parte dobrada equivale a metade da altura do limbo. 

Nesta face consegue ver-se a folha central e a folha lateral esquerda. A folha lateral direita está danificada e não se distingue a sua saliência, o 

mesmo se passa com as volutas que estão bastante desgastadas.  

 Face 2: Nota-se  a folha inferior, central e lateral direita. A saliência da folha esquerda está apagada. As volutas estão bastante apagadas tam-

bém, tal como o florão cuja saliência de dilui no corpo do capitel. 

Face 3: Não se nota a folha e a sua saliência do meio mas apenas as laterais. As volutas estão desgastadas e o florão é nítido. Parece notar-se 

uma linha definidora do ábaco. 

  Face 4 : Notam-se as três folhas e as suas saliências, as volutas estão desgastadas e o florão nota-se também. Tal como na face três, parece, até 

pelo tom da pedra, visualizar-se uma linha definidora do ábaco. 

O capitel PCS014 define-se como um bloco-capitel único sem distinção nítida das partes formais do cálato e ábaco quando visto de frente. O 

ábaco está presente em planta visto do leito de assentamento.A sensação que o capitel oferece é o de não ter sido  terminado. Os elementos ico-

nográficos que se salientam são a sua folha inferior, demasiadamente alta para um folha inferior (que deve ocupar um terço da altura do capitel, 

segundo Vitrúvio) e o florão em lóbulo semicircular muito semelhante ao do capitel nº 59 de Sines. As folhas são lisas e a sua delimitação e o 

modo como o limbo da folha se dobra sobre si própria, são os elementos identificadores deste capitel. Estas características das folhas aproximam

-se da representação das folhas em concha ou como Pensabene referira em ―cappucio‖ (Pensabene, Scavi di Ostia, I Capitelli, vol. VII a propósi-

to do capitel 671).  

Tirando as folhas inferiores já esboçadas e das quais se poderão determinar as características, o relevo do que será o motivo axial,  a restante 

parte do capitel está por terminar e inclui-se tal como o número PCS013, deste trabalho, no conjunto de capitéis a que Pensabene designa 

―esboçados‖. Nota-se inclusivamente que a parte mais trabalhada é a parte inferior das folhas já delimitadas e com relevo mostrando que o capi-

tel seria trabalhado de baixo para cima. (Pensabene, op. Cit. Capitel nº 544, p. 135 com características muito semelhastes a este capitel do 

Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja). 

Tratar-se-ia, portanto, de um capitel de folhas de acanto lisas em concha ou mesmo em ―fita dobrada‖ segundo a terminologia de D. Fernando de 

Almeida ao caracterizar as folhas de uma pilastra de Sines (ver capitel nº 61), o que poderia fazer avançar a sua cronologia até ao séc. VII, con-

texto visigótico da Antiguidade Tardia. Reflecte o conhecimento de algumas proporções clássicas e o que viria a desenvolver nas faces do cálato 

e nos ângulos é hipotético. Com um motivo axial já de significativas dimensões, o cálato não  tem margem para motivos complexos. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: PCS014 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS015 Sim 

Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro 

 de Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

MRB.1.24 

16 

As faces apresentam-se o desgastadas com diluição dos motivos ornamentais. 

Não aparenta 

Cláudio Torres, Catálogo do Núcleo Visigótico do Museu Regional de Beja, Beja, 1993; Filomena 

Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 13. 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (IV)  

Altura das faces = 29 cm; Largura = 37/38 vezes 40 cm; Diâmetro = 27 cm;  
Cláudio Torres atribui este capitel aos séc VIII/IX referindo sobre ele: ― Na parte inferior do cesto, uma coroa de folhas lisas suporta 

um simples apontamento de volutas.‖p. 46. 
   Não se distinguem formalmente, nas faces, os elementos do cálato e ábaco. 

    No entanto, tal como no capitel anterior, a vista do leito de espera apresenta a planta característica de um ábaco coríntio.  (não apresentamos a foto-
grafia). A medida da diagonal do ábaco é cerca de 50 cm( 50 cm numa diagonal e 52 cm na outra). Uma das proporções do capitel coríntio tal como 

Vitrúvio apresentou é que a diagonal do ábaco de um capitel coríntio corresponde ao dobro da altura do capitel. Esta proporção está longe neste capitel 
enquanto que a relação entre altura e diâmetro é respeitada. 

A face número um é constituída por uma folha inferior, única de três folhas lisas, por face, duas nos ângulos do capitel e uma no centro, ao todo oito 

folhas. As folhas reviram para o exterior na sua ponta e a sua altura ocupa sensivelmente metade do capitel em altura. A folha é lisa, não apresenta 
nervuras. A parte revirada é redonda e não apresenta marca de lóbulos. Está bem marcada a linha de separação das folhas que se apresentam contíguas. 

A folha é larga e dobra-se de forma volumosa com a ponta em forma de concha. Sobre a folha inferior está marcado na pedra um relevo que se asse-
melha a uma moldura convexa e que marca todo o perímetro do capitel. Na parte superior  dessa linha está o florão semicircular. Não se nota a distin-

ção do ábaco na face do capitel. Os ângulos superiores do capitel estão salientes, apontados, sem a saliência da voluta e a espiral em face. Não se con-
segue notar muito bem de onde partem nem o sentido para onde enrolam, se de dentro para fora, como é mais usual ou de fora para dentro. A voluta do 

lado direito parece aliás enrolar-se de fora para dentro. O florão é semicircular e parece ter um outro semicírculo no seu interior, acompanhando o 
perímetro da circunferência. Este florão (motivo axial) termina o capitel. O motivo axial é igualmente volumoso e domina a parte superior do capitel. 

Face 2: Semelhante à face número um. Apresenta três folhas, duas angulares e uma central. São iguais e do mesmo tamanho. Apresentam-se lisas sem 

nervuras e sem lóbulos. São reviradas e a sua ponta é de forma redonda e lisa. Marca-se muito bem a zona de contiguidade das três folhas. Por cima, a 
moldura convexa que marca horizontalmente o capitel em duas partes iguais. O florão/motivo axial é redondo e apenas se apresenta em meio círculo.  

Face 3: Idêntica, na sua constituição, à face anterior. A folha do meio surge um pouco danificada na sua parte superior esquerda. O florão está mais 
esbatido e não se nota tanto o sulco interno. A moldura central (astrágalo) do capitel parece elevar-se para o lado direito. A espiral das volutas parece 

partir dessa moldura horizontal. As folhas estão muito bem demarcadas e contíguas. Esta face apresenta os seus elementos de forma mais nítida, o que  
pode ajudar a esclarecer alguma dúvidas. Esta face sugere que a moldura horizontal definidora de duas partes no capitel seja como que dois caulículos 

que se abrem na face do cálato e se prolongam para os vértices do capitel enrolando-se a espiral na face do capitel. Assim a moldura subiria pelas ares-

tas. 
Face 4: Idêntica às restantes. As espirais estão menos visíveis e quase apenas são sensíveis ao tacto. Nota-se o sulco interior do motivo axial. Os ângu-

los exteriores salientes projectam-se lisos e salientes na ponta.  
O capitel PCS014, tal com o anterior, é de linhas simples que, estando diluídas, impedem uma leitura correcta dos seus componentes. É um capitel de 

folhas de acanto lisas mas volumosas, destacando-se as pequeninas espirais das volutas e o motivo semicircular do florão. A tipologia das folhas em 
concha aproxima-se do tipo de capitel de folhas lisas, corintio. As normas clássicas e, nomeadamente vitruvianas não estão completamente esquecidas. 

A altura das folhas atinge a metade do capitel o que é mais do que a folha inferior deveria ter, relevando-se no conjunto do capitel.  
 

Globalmente, este capitel parece estar na mesma linha tipológica dos capitéis de folhas lisasde acanto e de influência coríntia, embora tarado de forma 

esquemática e muito linear. 
 Contexto romano da Antiguidade Tardia. (séc. IV). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Rectangular Sem relação com proporção vitruvia-

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio volutas em V 
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Capitel Nº: PCS015 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS016 Sim 

Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro 

 de Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

MRB.1.44 

17 

Bom 

Não aparenta 

Abel Viana, Visigótico de Beja, Arquivo de Beja, vol. 6, fasc. III-IV(Jun/Dez 1949), pp. 253-291. Cláu-

dio Torres, Catálogo do Núcleo Visigótico, Beja , 1993; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, 

os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 14. 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Altura = 29 cm; Largura = 36 vezs 36 cm; diâmetro = 24,8 cm; 
Abel Viana apresenta um fotografia deste capitel e indica-o como sendo visigótico, p. 286; Cláudio Torres, classifica este capitel do séc. 

VI/VII  descrevendo-o como tendo dois sistemas de folhas lisas interpoladas e folhas com volutas de ângulo a enquadrar rosetas, p. 47. 
Ábaco– formato do ábaco coríntio e uma diagonal com 46 cm. A proporção vitruviana, com a altura do capitel não se verifica. Altura do ábaco = 2 cm

(ábaco baixo relativamente à proporções vitruvianas.  
Ornamentos: Folha inferior com oito folhas distribuídas uma em cada face e uma por ângulo;  Folha média  com oito folhas distribuídas duas em cada 
face; 
 Quatro folhas angulares a suster a voluta; Roseta; Florão—Ábaco. 
Face 1: Este capitel apresenta folha inferior e média lisas. Na face do capitel, a folha inferior três folhas, uma de frente e duas angulares. A folha média 
nasce nos intervalos da folha inferior, tem duas folhas e a sua altura ocupa metade da altura do capitel. As folhas são lisas, sem nervuras nem lóbulos e 
estão reviradas na ponta criando uma zona de sombra em formato 
 de  concha. Nos ângulos está presente, para além da folha inferior, uma ―terceira‖ (ver Lídia Fernandes e capitel nº 52)folha que se encontra mais eleva-

da e que sustenta uma outra folha que ocupa o lugar da voluta. Os ângulos têm, pois, uma sobreposição de folhas: Folha inferior, intervalo de folha média 
folha angular de apoio e folha/voluta. Sobre estes níveis, repousa ainda o vértice do ábaco. A folha do lado esquerdo da folha média está partida na sua 
saliência. Nota-se bem a linha de fronteira entre as folhas que estão contíguas. Não existem hélices nem caulículos. No corpo do capitel levemente con-
vexo, está uma roseta de quatro folhas com um círculo no centro. Nota-se muito bem a orla do cálato e, sobre ela, o ábaco. Nesta face quase  não se nota 
o florão por estar desgastado. 
Face 2 : Face de características muito semelhantes à anterior. A folha inferior apresenta a folha do meio bastante danificada quase não se notando a ponta 
em saliência. A distribuição das folhas segue o esquema anterior. A folha que sustém a folha/voluta do lado direito está destruída na sua ponta enrolada. 
No cálato, a mesma roseta, notando-se a orla  do cálato. O florão parece um relevo informe, estendido no ábaco.  

Face 3: Semelhante às anteriores. Nota-se bem o baixo-relevo da roseta. As folhas estão completas. As folhas angulares do lado esquerdo estão desgasta-
das na zona de enrolamento. Do lado direito, a folha larga que sustém a folha/voluta. Nota-se o florão/motivo axial muito volumoso ocupando o ábaco 
embora de forma indefinida e fragmentado do lado esquerdo. 
Face 4: Face idêntica às anteriores. O cálato com a roseta está mais esbatido. Nota-se a forma volumosa do motivo axial com um possível formato rectan-
gular.  
Este capitel segue a linha dos capitéis de folhas de acanto lisas, corintizante, de derivação do motivo liriforme  e em Mértola, na basílica paleocristã, 
existe um exemplar muito semelhante a este mas com o cálato livre. O espaço central do cálato, de formato triangular invertido, tem, no seu centro sim-
plesmente uma roseta, elemento característico, do motivo liriforme. Pode afirmar-se ser um capitel de folhas lisas, corintizante com roseta no cálato. O 

ornamentos significativos deste capitel são as duas folhas, inferior e média, o que constitui o caso menos frequente em capitéis corintizantes.  
Maria Angeles Guitérrez Behemerid afirma que os capitéis corintizantes apresentam normalmente uma folha apenas, de modo a deixar mais espaço livre 
no cálato para os motivos que aí se desenvolverão. ( Capiteles Romanos de la Península Ibérica, Valladolid, 1992, pp. 183-185). Nos exemplos de capi-
téis deste tipo apresentados pela autora espanhola não se inclui nenhum capitel semelhante a este. Este capitel ostenta ainda em cada ângulo uma folha, 
―terceira folha‖ que apoia a folha lisa que se enrola em voluta. A folha de sustentação ocupa, possivelmente o lugar das folhas do cálice no capitel corín-
tio que têm como função suportar as volutas. As volutas e respectivas espirais, neste capitel, são substituídas por folhas enroladas no vértice formando 
neste uma sucessão de folhas e de relevos. A vista angular deste capitel assemelha-se à dos ângulo do cálato do capitel PCS006 também com uma folha a 
sustentar, neste caso a voluta e sua espiral.  
Este capitel, pela tipologia descrita de folhas lisas corintizante derivação do motivo liriforme pode pertencer à Antiguidade Tardia, contexto romano 

(finais séculos III). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Derivação Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: PCS016 

Capiteis esboçados: 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS017 Sim 

Núcleo visigótico da Igreja de Santo Amaro 

 de Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

MRB.1.15 

18 

Bom 

Parece ter havido uma alteração numa das faces acrescentando um motivo em espiral no flo-

rão. 

Abel Viana,  Visigótico de Beja, Arquivo de Beja, vol. 6,fasc.III-IV (Jun/Dez 1949); Cláudio Torres, 

Catálogo do Núcleo Visigótico do Museu de Beja, Beja, 1993. Maria Amélia Fresco de Almeida, Escul-

tura arquitectónica e funerária, dos séculos IV a VIII, a sul do Tejo, U.N.L, Lisboa, 1987; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconogra-

fia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 15. 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Visigótico(VII)  

Altura máxima das faces= 29 cm; Largura vezes comprimento = 34 vezes 30/32 cm; Diâmetro = 26,7 cm; 
Abel Viana apresenta este capitel numa fotografia em conjunto de capitéis do Museu regional de Beja sem se lhe referir especificamente, 

figura 36, p. 287; Maria Amélia Fresco de Almeida refere que esta peça tem uma semelhante no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa e no Museu 
Regional de Beja e que, como são da mesma área, e das mesmas dimensões, poderão ter pertencido ao mesmo edifício. Não encontrámos estas peças a que 

se refere a autora (?), capitel nº 9, p. 139;  Cláudio Torres refere a volutas simplificadas e as folhas caneladas do registo inferior, p. 48. 
 Bloco- Capitel no qual não se distingue o ábaco do cálato. A presença do florão ou motivo axial pode atestar a presença do cálato. Este apenas se revela 
pela planta do leito de espera cuja diagonal mede 44 cm (sem fotografia). A proporção vitruviana (diagonal do ábaco/altura do capitel) não se aplica. 
Folha inferior com oito folhas uma em cada face e uma em cada ângulo e volutas. 
Face 1: Este capitel apresenta uma folha única, inferior  que se eleva e ultrapassa um pouco a metade da altura do capitel. São três folhas que estão separa-
das umas das outras por um bom intervalo. As folhas têm um contorno côncavo como se fosse uma moldura, canelura (Cláudio Torres) que as acompanha 
longitudinalmente. Não têm lóbulos. Apresentam uma zona revirada que nesta face e na folha do meio está danificada. As folhas dos lados são idênticas 
virando na ponta e com um limbo muito alto. Sobre a folha central partem as hastes das volutas que se dirigem para os ângulos exteriores do capitel. A 

zona da voluta do lado esquerdo está bastante danificada e esbatida não se notando a sua formação. Por entre as volutas surge o Florão/motivo axial que é 
volumoso apresentando uma forma quase quadrada ou paralelipipédica. Não se nota a zona do ábaco. As folhas partem de uma moldura com altura e 
saliência que pode ser entendida como um astrágalo.  
Face 2: Apresenta as três folhas de forma idêntica à face nº 1. Da folha central partem as hastes das volutas que se dirigem para os ângulos do capitel. Do 
lado direito consegue-se ver bem que vai formar uma voluta não se individualizando por baixo dela qualquer folha embora um ligeira saliência na pedra o 
pudesse fazer crer. Sobre a folha central de onde partem as volutas, o florão/ motivo axial é de grandes dimensões e ocupa a parte superior do cálato, é a 
face em que o motivo axial é maior. No seu interior foram incisas duas hastes ou caules com espirais. Este elemento pode ter sido ter sido acrescentado 
posteriormente ao fabrico do capitel pois não se encontra em mais face nenhuma. Do lado esquerdo não se consegue ver a espiral da voluta. 

Face 3: A presença dos elementos é a mesma. A folha do meio está mais baixa do que a folha central nas outras duas faces. As volutas abrem-se rumo aos 
vértices mas não se notam as espirais.  O motivo axial está saliente mas não se percebe a sua forma. 
Face 4 :Elementos idênticos aos anteriores. A folha central volta a ser mais alta dos que na face três. Não se nota o caulículo direito e encontra-se  partida 
a zona da voluta. Do lado esquerdo apenas se nota a voluta que caminha para o ângulo esquerdo mas não é visível a espiral. O motivo axial está saliente e 
parece até uma folha revirada mas não se consegue perceber se é mesmo comparando com os motivos axiais das outras faces porque as outras formas não 
são suficientemente nítidas. 
Este capitel de folhas de acanto lisas (apesar da moldura canelada em contorno), possui um formato quase em paralelepípedo rectângulo. O ábaco é apenas 
sugerido, não se distingue nas faces e não segue qualquer proporção vitruviana. 

Os seus elementos ornamentais revelam alguma assimetria dependendo das faces. A folha apresenta-se muito alta sem respeitar proporções. As volutas e, 
sobretudo, as suas hastes, grossas e oblíquas são os elementos dominantes do capitel. Apesar de muito partido, a face nº 2 do capitel consegue mostrar 
uma espiral de voluta significativamente modesta para as dimensões da voluta. Comparando este exemplar com os capitéis de colunelo ou mesmo de 
pilastra, as semelhanças aumentam. Por exemplo, o capitel de  colunelo nº 44 do MNA, apresenta os mesmo simples elementos deste capitel: volutas de 
ângulo oblíquo mais apertado, caulículos e espiral da voluta, uma folha inferior canelada e indefinição entre ábaco e cálato.  O capitel de pilastra nº 61 de 
Sines apresenta a mesma voluta com os caulículos e espiral e, sobretudo, a ligação entre as folhas no local onde arrancam têm o mesmo formato e não 
arrancam junto ao leito de assentamento. 
Poder-se-á consequentemente considerar este capitel como uma transição para um novo tipo e lógica de capitel no contexto visigótico da Antiguidade 
Tardia(séc. VII) com exemplos nos capitéis de colunelo ou pilastra. No caso deste capitel existem os dois primeiros registos de um capitel coríntio, folhas 

e volutas, o ábaco está indistinto em face mas marcado em planta.  Elemento mais marcante são as volutas e as folhas. 
Cronologicamente situa-se no contexto visigótico da Antiguidade Tardia (séc. VII). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Rectangular Sem relação com proporção vitruvia-

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esbo-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio volutas em V 
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Capitel Nº: PCS017 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS018 Sim 

Igreja de S. Sebastião-Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

O capitel encontra-se danificado com uma parte do leito de assentamento cortada, impedindo  o 

seu equilíbrio. 

Não aparenta 

Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007,nº 16. 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (IV)  

Altura= 22 cm; Comprimento vezes largura= 31 vezes 31 cm;  Diâmetro (leito de assentamento): Não se consegue medir com 

precisão devido a estar fragmentado. 

A sua diagonal mede 48 cm; enquadra-se na  

proporção vitruviana(diagonal/altura capitel). 

Folha inferior em número de oito, uma na face do capitel e outra nos ângulos; 

  Folhas angulares: folha de sustentação e folha enrolada como voluta;  Florão– ábaco 

Molduras : Orla do cálato 

Face 1: O capitel apresenta uma folha inferior baixa com três folhas, uma ao centro e duas angulares. Nesta face um, a folha do lado direito 

desapareceu porque o leito de assentamento, desse lado do capitel, se partiu. Podemos visualizar, deste modo, duas folhas, a do centro e a da 

esquerda que são realmente baixas quase sem espaço para o limbo da folha e depois segue-se a parte que está revirada para o exterior e que 

ocupa quase metade do limbo da folha. Sobre as folhas da primeira coroa, nos ângulos que vão dar às volutas, erguem-se duas folhas de cada 

lado e uma vai suster a voluta que nasce do mesmo ponto de onde essa folha parte. A folha-voluta vai dobrar-se, enrolar-se e  formar a voluta 

em relevo sem espiral. Do lado esquerdo do capitel já não é visível a ponta da segunda folha mais alta nem o enrolamento da folha que está por 

detrás dessa. O cálato fica com um espaço livre ligeiramente convexo em formato de triângulo cortado. Esse espaço está livre. No topo desse 

espaço livre, uma moldura com relevo, a orla do cálato. No entanto, a moldura não se apresente lisa, tem um esboço de decoração que não se 

percebe bem e que pode resultar da danificação do capitel. O espaço do ábaco está bem demarcado na horizontal do capitel, terminando no vér-

tice sobre as folhas enroladas. O florão/motivo axial está no eixo da moldura em relevo que se sobrepõe ao espaço em branco do cálato, parece 

apresentar formas rectangulares e orientar-se para a frente. O motivo axial ocupa a largura do ábaco.  

Face 2: Os elementos são idênticos. As três folhas inferiores estão muito esbatidas quase não se notando a diferença entre a parte visível da 

folha e a ponta que surge revirada para fora. O mesmo espaço livre entre o cálato. O vértice do lado direito está bastante danificado faltando-lhe 

toda a sua parte volumétrica. Do lado esquerdo é visível o seu ângulo exterior mas parte do enrolamento também já se perdeu.  A moldura 

sobre o espaço livre do cálato também apresenta sinais de destruição. Nota-se o espaço do ábaco e o motivo axial no seu eixo mas ao qual falta 

o  relevo. 

Face 3 : As folhas inferiores notam-se com maior nitidez e a sua ponta revirada também. O astrágalo sobre o cálato apresenta uma secção circu-

lar convexa na qual se não nota qualquer esboço de decoração. O motivo axial da mesma largura que o ábaco apresenta um relevo saliente. E 

agora aparenta inclinar-se. 

Face 4 : Falta-lhe a parte esquerda do leito de assentamento restando apenas um pouco da folha inferior do lado direito.  

O enrolamento do lado direito perdeu-se embora se mantenham as folhas lado esquerdo com o enrolamento.  

O florão apresenta o seu formato rectangular na altura do ábaco. 

Tipologicamente este capitel é um exemplar de folhas de acanto lisas, tipo corintizante com o espaço do cálato livre. Neste capitel encontra-se 

uma das proporções vitruvianas (diagonal ábaco/altura do capitel) e a folha ocupa 1/3 do cálato.  A cronologia mais provável é a da Antiguida-

de Tardia, contexto romano (séc. IV) 

Este tipo de capitel foi analisado por Maria Angeles Gutiérrez Behemerid que refere que o capitel de folhas lisas atinge um grande desenvolvi-

mento e autonomia no séc. IV. (Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Península Ibérica, Secretariado de publicacio-

nes, Valladolid, 1992, pp. 153-163). Esta autora apresenta alguns exemplos muito semelhantes a este como é o caso de um capitel de Málaga 

datado do séc. IV( fig.720, explicação na pág. 161). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

  

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esbo-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: PCS018 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS019 Sim 

Igreja de S. Sebastião-Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Uma das faces do capitel está coberta de estuque. 

Não aparenta 

Abel Viana, Visigótico de Beja, Arquivo de Beja, vol.6,fasc.III-IV(Jun/Dez 1949); Maria Amélia Fresco 

de Almeida, Escultura arquitectónica e funerária, sécs IV a VIII a sul do Tejo, U.N.L. Lisboa, 1987; Filo-

mena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 17. 

Capela de Nossa Senhora da Guia- zona da porta romana de Avis Santiago Maior 

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

De imposta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Suévico (VI)  

Altura = 29 cm; Comprimento = 27 cm vezes 25 cm; Diâmetro do leito assentamento= 20, 2 cm;  

Abel Viana apresenta uma fotografia fig.26, p. 277) e um desenho( fig.38, p. 289) deste capitel. Sobre ele refere tratar-se 

de uma peça em mármore branco ―ornado de palmetas longas e espalmadas, de muito baixo relevo. Em uma das faces foi cortado em  

toda a altura e nas três restantes levou também um corte vertical na parte superior‖. P. 289. 

Maria Amélia Fresco de Almeida, refere que este capitel é uma peça ―…de uma certa qualidade em que o trépano prevalece no trata-
mento das nervuras da respectiva folhagem. Parece uma degenerescência coríntia.‖, capitel nº 19, p. 150. 

Folha única com o limbo em face. 

Face 1: A face deste capitel está ocupada com a representação do limbo de uma folha de palma aberta. Representa-se a nervura central 

e quatro folíolos de cada lado.  A cada face do capitel corresponde uma folha de palma e nos ângulos do capitel procede-se à união das 

pontas das folhas de forma interpolada. A parte ocupada pela folha tem 21 cm de altura. A parte ocupada pelo ábaco-imposta ou parte 

superior do capitel, tem a altura de 8 cm. 

Face 2 : A face 2 está coberta de cal.  Vê-se, no entanto que estaria esculpido por baixo porque se notam as folhas laterais. 

Face 3: Face na qual se nota o pormenor de ligação entre a folha da face central e os lóbulos das folhas da face seguinte. 

Pormenor da aresta do capitel notando-se a união intervalada das folhas de uma face e da outra. 

Face 4: Mesmo esquema das faces anteriores. 

O grande interesse deste capitel reside na representação da folha de palma em cada uma das faces do capitel. A anatomia da folha é 

apresentada com pormenor naturalista na marcação dos folíolos e no intervalo de cada um. Cada folíolo tem a marcação da nervura 
central e a sombra marcada por esta.  

As arestas do capitel destinam-se à união das pontas dos folíolos de modo alternado, o que dá grande beleza à ornamentação deste 

capitel. 

Um tipo de capitel de cálato folheado. Semelhante a este foram apresentados outros por Pensabene embora a função seja diferente e as 

dimensões mais pequenas (capitéis 766-755). 

Semelhante no tratamento da folha como uma sépala oval, a um capitel do grupo episcopal egitaniense, do Castelo de Castelo Branco. 

No restante, o capitel é distinto.  

É difícil atribuir uma datação a este capitel com tão pouco conhecimento do seu contexto. A simbologia da folha de palma, em leque 

como árvore da vida, o tratamento cuidado dos folíolos  cujas pontas se intervalam e conjugam de uma forma  que é conhecida desde 

os capitéis coríntios asiáticos, juntamente com a estrutura de capitel de imposta, levam à sugestão de, pelo menos um contexto suévi-

co, século VI, não sendo de rejeitar uma hipótese cronológica mais tardia. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 
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Capitel Nº: PCS019 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS020 Sim 

Igreja de S. Sebastião- Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Bom; apresenta-se fragmentado ao nível do motivo 

Não aparenta 

Abel Viana, Visigótico de Beja, Arquivo de Beja, vol.6,fasc.III-IV(Jun/Dez 1949);Filomena Limão, 

Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 18. 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura = 21 cm; Largura vezes comprimento= 41 vezes 41 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 31,2 cm; Diagonal do ába-

co= 54 cm;  

Abel Viana apresenta este capitel no meio de outros numa fotografia de conjunto do Museu Regional de Beja (fig. 36, p. 287) mas não se lhe 

refere. 

  Ábaco (parece ter o formato de um ábaco coríntio)cuja altura é 1/5 da altura do capitel, ou seja também ultrapassa as proporções vitruvianas 

( 4 cm). A este capitel parece que falta altura. 

Folha angulares: folha—voluta e folha de suporte; Uma folha inferior em número de quatro; Pequenos círculos ou rosetas; 

  Florão– ábaco 

Molduras : Orla do cálato 

Face 1: Capitel muito curto em altura. Ao contrário do que à primeira vista se pode pensar, o capitel não está cortado,  a altura normal da folha 

mostra-nos que é o capitel completo. Esta folha central é lisa, revirada na ponta e ocupa o espaço do cálato até à sua orla de forma pouco vin-

cada. A sua saliência  é volumosa, folha em forma de concha. Nos ângulos do capitel estão duas folhas, uma sustenta a outra que se lhe sobre-

põe, enrolando-se em voluta. No meio das duas estão círculos, talvez espirais. Sobre estas duas folhas repousam os ângulos do ábaco.  As 

folhas angulares têm um ressalto central que pode ser uma nervura.  

Nota-se a zona da orla do cesto por baixo do florão/motivo axial que é da altura do ábaco e bastante saliente .  

Face 2 : Idêntica à primeira. Notam-se melhor as duas pequenas espirais no ponto de sobreposição da folha e da folha/voluta. Desta espiral 

apenas nos apercebemos de ser um ponto central. Nota-se também de forma vincada a orla do cálato que faz inclusivamente sombra. Nota-se 

bem a linha do ábaco e o motivo axial está bastante erodido tendo perdido a sua saliência. 

Face 3 : Mantêm-se os mesmos elementos nítidos sendo mais nítido o botão do lado direito que também é um pouco maior. O motivo axial 

está novamente saliente e tem um formato rectangular. 

Face 4: Mantém o mesmo esquema estando o florão está partido e não se nota a sua saliência. . Na foto do ângulo do lado direito nota-se niti-

damente uma folha lisa mas com a nervura central marcada sobre a qual se sobrepõe a folha/voluta cujos contornos salientes não são perceptí-

veis. No meio das duas, folha e folha/voluta, na face está a pequena espiral quase um botão. Sobrepondo-se ao cálato, o ábaco.  

A primeira impressão que o capitel causa é a sua altura baixa (total de 21 cm) ábaco de longas diagonais  e a folha média ocupar o espaço do 

cálato até à sua orla. Efectivamente, uma folha central toca a orla do cálato quando, aparentemente deveria estar bastante abaixo, deixando 

algum espaço livre. Olhando repetidas vezes para o capitel verifica-se que este está completo, não só pela regularidade do leito de assenta-

mento como pela compreensão das suas características menos habituais: dotado de uma única folha, inferior e lisa com um total de apenas 

folhas inferiores em redor das suas faces. As folhas angulares estão, assim à mesma altura da folha da face, o que não  sucede normalmente. 

Com a baixa altura do cálato acentuam-se os ângulos obtusos do ábaco. Assim sendo cumpre também a proporção vitruviana da diagonal do 

ábaco/altura do capitel. O ábaco tem uma peso grande na totalidade do capitel(cerca de 1/5) e o motivo axial em paralelepípedo indica tratar-

se de um exemplar tardio. 

 

Este capitel integra-se na tipologia dos capitéis de folhas de acanto lisas, tipo corintizante, outros motivos (folha no cálato). A cronologia é a 

Antiguidade Tardia, contexto romano, séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Folha no Cálato 
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Capitel Nº: PCS020 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS021 Sim 

Igreja de S. Sebastião- Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Sofrível; parte do capitel está danificado 

Não aparenta 

Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 

19 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura= 25 cm;  Comprimento máximo (leito de espera): 34 cm;  Largura máxima (Leito de espera): 34 cm;  Diâmetro 

(leito de assentamento): 28,9 cm; ábaco em planta como o coríntio, as volutas erodidas inviabilizam uma medição correc-

ta. 

folha inferior em número de oito ditribuídas uma em face e uma em ângulo;  Folhas angulares: folha—voluta e folha de suporte; Florão 

no ábaco  
Molduras: orla do cálato. 

Face 1:Apresenta uma folha inferior com três folhas (uma folha central e duas laterais). O espaço central do cálato apresenta-se livre. 

Nos ângulos do capitel surgem folhas que sobem até ao ábaco. Nota-se o volume enrolado de uma ―voluta‖ sem a espiral. Do lado 

esquerdo, apesar de pouco nítidas notam-se as folhas que sustentam a folha enrolada e a folha que se enrola na ponta.  Nota-se a orla do 

cálato sobre o qual repousa o motivo axial que ultrapassa a altura do ábaco.  

Todo o lado direito está bastante erodido e não se notam as formas. 

Face 2 :Não se nota nada, está destruída nos seus ornamentos. 

Face 3 : Apenas se observa o volume das formas . Devido à dificuldade de mobilidade do capitel não foi tirada a fotografia  

Face 4 : Da face quatro, muito desgastada e apagada, são poucos os elementos que se podem apreciar mas, de uma maneira geral são 

idênticos à face 1. 

Este capitel apresenta um folha inferior com oito folhas ao todo, uma em cada face e uma em cada ângulo. A folhas angulares surgem, 

uma sustendo a voluta e outra enrolando-se. Os traços do capitel estão muito diluídos mas apercebemo-nos dessa presença.    
Apesar de muito apagado pelo tempo, os elementos deste capitel permitem inseri-lo no conjunto de capitéis de folhas de acanto lisas 

corintizantes de cálato livre, cronologia da Antiguidade Tardia, contexto romano, séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: PCS021 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS022 Sim 

Igreja de S. Sebastião- Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Sofrível;  as faces estão esbatidas, sobretudo a parte superior do capitel 

Não aparenta 

Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 

20 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura= 16 cm; Largura vezes comprimento= 29 vezes 29 cm; Diâmetro de leito de assentamento= 20,7 cm; Ábaco ( o 

desgaste do capitel não permite uma medição correcta da sua diagonal).  

O capitel é baixo em relação ao diâmetro do seu leito de assentamento. 

Possui folha inferior em número de quatro uma por face; Folha angular uma por vértice;  florão; Molduras: orla do cálato.       

Face 1: O capitel apresenta a face um com uma folha no centro da qual quase só se nota o relevo, a parte em que o limbo da folha recur-
va para o exterior e forma a concha.  O capitel pode encontrar-se partido por não se visualizar a altura da folha inferior. Nos ângulos do 

capitel elevam-se folhas que vão até aos vértices do ábaco, não existindo nenhuma folha angularmente no nível inferior. Nota-se o espa-

ço do cálato que está livre e a moldura que marca o lábio do cálato. Nota-se a presença de um florão/motivo axial e a altura do ábaco.  

Face 2: Nota-se com maior relevância as folhas laterais e a saliência quase informe da folha central ao nível da folha inferior. O florão/

motivo axial está muito desgastado e tem o orifício de um prego no centro por onde talvez o capitel tenha sido preso. É nítida a orla do 

cálato. 

Face 3: Está totalmente lisa, talvez tenha sido picada. Esta face deveria ser com as anteriores. 

Face 4: O lado angular esquerdo está partido. Nota-se a folha central inferior e a folha mais alta do lado direito que sobe até ao ábaco. 

Nota-se a orla do cálato e o motivo axial está bastante diluído no ábaco. 

Este capitel de reduzidas dimensões apresenta a particularidade de possuir apenas quatro folhas inferiores, Não há folha inferior angular. 

Apenas a folha que sustenta a folha da voluta e que está a um nível médio. Há, por isso, quatro folhas angulares perfazendo este capitel 

um total de oito folhas divididas por duas folhas inferior e média angular.  
É por isso de uma simplicidade imensa este capitel de folhas de acanto lisas corintizante de cálato livre. Integra-se na Antiguidade Tar-

dia, contexto romano, séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: PCS022 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS023 Sim 

Igreja de S. Sebastião- Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Este capitel encontra-se fragmentado 

O capitel foi reutilizado  como pia de água benta. 

Abel Viana, ―Notas Históricas, arqueológicas e etnográficas do Baixo Alentejo-Castro de Nossa Senhora 

da Cola (campanha de 1959), Arquivo de Beja, vol. XVI, p. 18 e Notas Históricas, arqueológicas e etno-

gráficas do Baixo Alentejo– Senhora da Cola, Arquivo de Beja, vol. XVII, fasc.1-4, Jan /Dez, 1960p. 138 e ss; Filomena Limão, Espa-

ço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 21. 

Castro de N. Senhora da Cola ou Cidade de Marrachique Ourique 

Ourique Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Arandis 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

de imposta 

Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 448 



 

Altura= 17 cm; Comprimento vezes largura= 25 cm vezes 25 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 17,9 cm;        

 Bloco-capitel único no qual não se distingue o ábaco do cálato, todo o conjunto se integra no elemento formal cálato. 

Não se nota florão. No entanto, como todo o leito de espera do capitel foi escavado, não se pode ter, a partir dele, uma ideia do forma-

to do ábaco.   

  Possui Folha inferior (oito, duas em cada face);  Folha média (quatro, uma por ângulo);  Volutas; Caulículos.  
Face 1: Apresenta duas folhas elevadas sobre o cálato do capitel que estão paralelas uma à outra. São folhas sem folíolos e sem nervu-

ra com a ponta redonda levemente em relevo no cálato. Do centro dessas duas folhas paralelas eleva-se um ―relevo triangular inverti-

do‖ que se poderão considerar os caulículos. Estes caulículos abrem-se na sua parte superior e formam as volutas nas extremidades do 

cálato.  Nota-se visualmente a espiral do lado direito mas a do lado esquerdo que está lá é perceptível pelo tacto. 

Através da aresta direita do capitel consegue-se  observar um outra folha que surge no intervalo de suas folhas, uma da face 1 e outra 

da face 2 que se poderá considerar como uma folha média. 

Face 2 : O bordo do lado direito partiu-se e o capitel não se equilibra. Tem a mesma composição da face anterior mas falta-lhe a folha 

do lado direito. A lógica da composição do ângulo é idêntica à aresta da face 1. 

Face 3 : Está fragmentada. O pouco relevo que se nota permite afirmar que a composição seria igual à das faces restantes. 

Face 4: Encontra-se partido do lado esquerdo.. Idêntico esquema compositivo. 

Não há dúvida de que este capitel teve a vida prolongada na sua reutilização como pia de água benta, para a qual, o seu interior foi 

todo escavado. Posteriormente, fragmentou –se numa parte significativa da sua borda.  
Esta peça, como capitel, é original e não se encontram muitos semelhantes a não ser um outro exemplar em Mértola (capitel nº 28) e 

um outro do MNA, nº 57. O motivo ornamental mais relevante deste capitel são as volutas muito grandes, quase ocupando um terço da 

altura do capitel. A lógica de distribuição das folhas está alterada. O capitel tem oito folhas inferiores distribuídas duas por cada face. 

Os ângulos não têm folha inferior mas sim uma folha média ( que parece descer do ábaco)que ocupa um lugar  entre o intervalo das 

folhas inferiores. Quatro folhas angulares e um total de doze folhas.   

A linguagem romana das proporções está a afastar-se progressivamente e os laços que, com a tradição clássica mantém, são a simples 

presença do cálato, as folhas de acanto e as volutas. O ábaco permanece em dúvida porque foi escavado. No entanto se considerarmos 

a semelhança como exemplar de Mértola, é provável que tivesse ábaco, Assim, este capitel, no seu conjunto, possui são os elementos 

básicos da descendência de um capitel coríntio tal como que permanecem no subconsciente colectivo. Este capitel pode considerar-se, 

um capitel de folhas lisas de acanto, de dimensões reduzidas, numa linha evolutiva dos capitéis coríntios, adaptado a um pequeno 

local. O facto de existir outro em Mértola, nº 28 e ainda outro no MNA que se aproxima tipologicamente e que poderá ser de Mértola, 
pode ser indicativo de uma presença deste tipo de capitel no baixo Alentejo, mas apenas futuras escavações que venham a contribuir 

com a descoberta de mais exemplares poderão confirmar se se trata da produção de um tipo local de capitel ou de um achado episódi-

co. 

Este capitel, de folhas e volutas é  tardio em relação ao período romano e pode inserir-se no contexto suévico ou visigótico da Antigui-

dade Tardia (séc. V-VII).  

 

Referência a outro fragmento de capitel encontrado por Abel Viana em escavações no Castro da Cola, Notas históricas, arqueológicas 

e etnográficas do Baixo Alentejo—Castro de Nossa Senhora da Cola (Ourique), Arquivo de Beja , vol.  XVI, 1960, p. 18. Abel Viana 

indica este fragmento como do período visigótico e apresenta um fotografia. Regista-se a fotografia porque não se encontrou este frag-

mento. Notam-se igualmente o relevo das volutas (Figura    ). 

Abel Viana procede à minuciosa enumeração dos objectos retirados das escavações do Castro da Cola em 1959, entre os quais classifi-

ca da época visigótica um fragmento de capitel depois transformado em pia de água benta, p. 164; Em 1960 volta a referir esse achado 
e publica a sua fotografia. Esse pequeno capitel é o capitel PCS023. 

Sítio arqueológico considerado Monumento Nacional desde 1910. Citânia ou castro do período do Neolítico com expressão significa-

tiva na Idade do Ferro. Teve ocupação romana, visigótica, árabe. Foi reconquistada no tempo de D. Afonso III. Foi abandonada no 

séc .XVI. Abel Viana dedicou-se ao seu estudo arqueológico sistemático. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular  

15-19 cm 
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Capitel Nº: PCS023 



 

Suévico (VI)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Quatro folhas lisas, influência bizantina 
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A este tipologia pertencem três capitéis de Mértola. Não deixa de ser interessante notar a semelhança com um capitel 

SCO007 e SCO008 apresentado por Javier Magaña (Capiteles Tardorromanos de Altomedievales de Hispania, 2006, vol. 

1, p. 141-142, e vol. 2, p. 225); estas duas referências dizem respeito a uma única peça que o autor considera reproduzir 

um modelo bizantino em V ou em U de finais do século VI-VII e aproxima este capitel do capitel do nosso estudo 

PCS011. Com efeito, o capitel SCO007 e SCO008 de folhas nervuradas, aproxima-se do capitel PCS011. As anologias 
vão também para este capitel PCS023 embora seja um exemplar de folhas lisas. Estas analogias parecem-nos ser mais 

fortes, entre este capitel PCS023 e o capitel de Magaña, SCO007/8. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS024 Sim 

Igreja de S. Sebastião-Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

capitel desgastado num dos vértices. As faces apresentam vestígios de tinta azul. 

Não aparenta embora se desconheça para que serviria a tinta. 

D. Fernando da Almeida, Arte Visigótica em Portugal, sep. de O Arqueólogo Português, 1962, na página 

XV, figura 131, apresenta um capitel de Beja, Museu de Etnologia, hoje Museu Regional de Beja, muito parecido com o capitel 

PCS024. Comparando bem as suas faces e, apesar de em altura, nos parecer o mesmo capitel, acabámos por concluir não se tratar do 

mesmo. A fotografia de D. Fernando de Almeida ilustra um capitel  com as suas arestas e vértices bem nítidos enquanto que o capitel 

PCS024, mesmo analisado na sua face mais completa, revela desgaste nos seus ângulos e vértice. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, 
História da Arte em Portugal, vol. 2, Alfa, 1993;Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 

2007, capitel nº 22. 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura= 25 cm; Comprimento vezes largura 32 cm vezes 32 cm; Diâmetro = 21,4 cm; diagonal do ábaco = 43 cm; 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera este capitel corintizante de folhas lisas e claramente pós-romano., p. 55. 

Ábaco provavelmente coríntio; diagonal com 43 cm. A proporção vitruviana diagonal do ábaco/altura do capitel não é exacta mas apro-

ximada tal com a da altura/diâmetro do leito de assentamento. 

Possui folha inferior em número de quatro uma em cada face;Folhas angulares: folha-voluta e folha de suporte. Florão—ábaco. 
Face 1 : Apresenta uma folha inferior com uma única folha no centro da face do capitel. Não há registo de folhas inferiores nos ângulos 

do capitel. No ângulo esquerdo do capitel sobe uma folha até à altura do ábaco, levemente revirada na ponta. Apoiada nesta surge a 

folha que se enrola como uma voluta. Sobre estes dois elementos é colocado o ábaco. Do lado direito  a folha enrolada já não se nota. A 

orla do cálato delimita o espaço livre deste. O ábaco e a sua altura estão nítidos. O florão está partido não se notando as suas característi-

cas. 

Face 2 : Idêntica composição notando-se com um sentido visual um pouco distinto as duas linhas paralelas da folha e da voluta  marcan-

do como que duas incisões longitudinais paralelas. Nota-se o local do motivo axial. Esbatido, sobre o lábio do cálato e nota-se a frontei-

ra entre o cálato e o ábaco. O espaço do cálato, livre parece formar um triângulo. 

Face 3 : A zona da voluta do lado direito encontra-se desgastada e não é muito visível tal como o florão. Mantém-se o restante esquema. 

Face 4: Encontra-se o mesmo esquema compositivo. O capitel tem a parte lateral esquerda danificada embora o ângulo direito esteja 

nítido. Esta face apresenta, mais do que as outras, uma tonalidade azul bastante forte. Aparece também uma forte cor amarelada.  

Este capitel apresenta a folha inferior com um total de quatro folhas distribuídas uma por cada face do capitel. Os ângulos do capitel não 
têm folhas inferiores. As folhas sobem até ao vértice do ábaco, uma enrola-se em voluta e outra  sustenta a folha voluta. Distribui-se 

uma por cada aresta do capitel. Ambas têm origem no leito de assentamento do capitel. Ao todo, o capitel tem oito folhas. O motivo 

axial parece ser circular.   

Este capitel integra-se na tipologia romana dos capitéis de acanto lisos, corintizante com o espaço do ábaco livre. Como tal pertencerá a 

uma cronologia da Antiguidade Tardia, contexto romano, séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Aproximação à proporção vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: PCS024 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS025 Sim 

Igreja de S. Sebastião-Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Capitel que se encontra partido nas partes mais 

salientes. 

Não aparenta 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura arquitectónica e funerária dos séculos IV ao VIII, a sul do 

Tejo, UNL, Lisboa, 1987; Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2, Alfa, 

1993; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 23. 

  

Beja Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura= 31 cm; Comprimento vezes largura = 31 vezes 31 cm; Diagonal do ábaco = 40-43 cm; Diâmetro do leito de 

assentamento= 19,4 cm. 

Ábaco distinto e com o formato usual do capitel coríntio. Diagonal com 40 –43 cm. A proporção vitruviana diagonal do ábaco/altura do 

capitel não se aplica nestas medidas.  

Possui folha inferior em número de quatro, uma por face;  Folhas angulares,folha—voluta e folha de suporte; 
   Espiral de volutas; florão. 

  Molduras:  Orla do cálato 

Face 1 : Uma folha inferior na parte central do capitel em forma de concha. Não há registo de folhas inferiores angulares.  Nos ângulos 

do capitel, desde o leito de assentamento, saem folhas médias que se dirigem às pontas do ábaco. Uma delas suporta a folha/voluta. 

Sobre essa folha surge a folha que se enrola e na face do cpaitle está marcada a espiral da voluta. O ábaco sobrepõe-se ao cálato. O espa-

ço central do cálato está livre e delimitado superiormente pela orla do cálato. O florão / motivo axial salienta-se no espaço do ábaco e 

ultrapassa-o. Tem um formato rectangular sendo impossível notar mais pormenores sobre as suas formas. O capitel, nesta face está dani-

ficado notando-se manchas brancas resultantes do contacto do capitel com outra superfícies. 

Face 2 : Mesmo esquema notando-se bem as espirais da voluta sobretudo do lado direito. 

Face 3 : Esquema idêntico embora a folha central esteja danificada e a zona da voluta do lado direito também. 

Face 4 :  Mesmo esquema. A folha central inferior está danificada e não se notam as espirais porque a zona das volutas está erodida. 

Este capitel apresenta a folha inferior com um total de quatro folhas distribuídas uma por cada face do capitel. Os ângulos do capitel não 
têm folhas inferiores. As folhas angulares sobem até ao vértice do ábaco e uma folha sustenta a folha  - voluta. Neste capitel as espirais 

da voluta aparecem na face. O motivo axial é rectangular aproximando-se do motivo rectangular dos capitéis de folhas lisas tipo compó-

sito ( Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Península Ibérica, Valladolid, 1992, p. 154) indicado como tardio, 

séc. IV.  

Tipologicamente este capitel integra-se nos capitéis de folhas de acanto lisas, tipo corintizante de cálato livre da Antiguidade Tardia, 

contexto romano, séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: 

Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS026 Sim 

Igreja de S. Sebastião-Beja 

Santiago Maior 

Beja 

Beja 

 

 

Encontra-se fragmentado junto ao vértice direito. 

Não aparenta 

Leonel Borrela, Diário do Alentejo; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo 

episcopal pacense, 2007, capitel nº 24. 

Monte da Almocreva de Baixo, a 6 km de Beja na estrada 

de Beja-Ervidel. Encontrado pelo Sr. José Eduardo Bar-

bosa Bentes, de Beja que o ofereceu e trouxe para o 

Museu Regional da cidade. 

Entre Santiago Maior (freguesia urbana de 

Beja) e Santa Vitória (freguesia rural). 

Beja 

Beja Sim Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Pilastra 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura= 25 cm; Comprimmento = 57 cm; 

Leonel Borrela considera este capitel de pilastra de tipo corintizante, tardio e datado provavelmente dos séculos III ou IV. Cha-

ma a atenção para o facto de a ―folhagem do lado direito não ter sido trabalhada enquanto a folhagem interior o era na totalidade‖.  Em con-

versa com Leonel Borrela, este autor questiona se este capitel chegou a ser utilizado inteiro ou se chegou sequer a ser utilizado considerando 

que, talvez uma fractura tivesse deixado incompleta a ornamentação do capitel. Ou, outra hipótese, passamos a citar:‖…esse lado

(posteriormente fracturado) estaria tão escondido do olhar directo na posição arquitectónica que ocupava no edifício que não foi necessário 

perder tempo a cinzelá-lo com pormenor encarecendo o trabalho‖ (06/04/07). 

Ábaco– possui um encurvamento côncavo como o ábaco coríntio e está marcado na face por dois filetes; folha inferior; Caulículos; Hélices; 

Volutas; Rosetas; Florão/motivo axial– ábaco. 

Molduras: Orla do cálato; dupla molduração do ábaco. 

Face 1: O capitel apresenta um folha inferior constituída por quatro folhas de palma com cinco folíolos de cada lado da nervura central. Duas 

destas folhas situam-se na face do capitel em situação central. As outras duas apenas se apresentam com metade da folha e em perfil junto aos 

lados do capitel. A folha está aderente ao cálato salientando-se na ponta final do limbo. Esta saliência da folha inferior, a um terço da altura do 

capitel, marca quase uma primeira parte do cálato sendo a segunda marcada por outros elementos.  

Sobre a folha inferior, elevam-se os caulículos e as hélices que parecem nascer deles, enrolando-se em espiral na parte superior do cálato. As 

volutas apoiam-se nas rosetas. O corpo dos caulículos e hélices esquerdos está talhado com lóbulos representando como que uma folha em 

perfil, marcando o carácter vegetal destes elementos. O vértice direito do capitel está danificado e não se vêem as volutas. Os caulículos e 

hélices do lado esquerdo foram decorados com incisões oblíquas ao longo do seu corpo até ao enrolamento das espirais. Do lado direito não 

aconteceu o mesmo, o caulículo e hélice estão lisos. O espaço do cálato entre os caulículos e hélices está ocupado por rosetas de tamanho 

variável. As rosetas do lado esquerdo têm as suas pétalas bem marcadas, são quadrifólias, enquanto que do lado esquerdo, as rosetas são círcu-

los com outro mais pequeno no centro sem a presença de pétalas. Do topo da folha inferior, em linha axial do cálato, sobe um elemento orna-

mental quase em triângulo invertido, ladeado pelas hélices e rosetas. Duas dessas rosetas em círculo prendem-se ao elemento central por uma 

pequena haste ou caule. Esse elemento central é de  difícil identificação podendo ser uma folha invertida. Sobre este elemento, uma moldura, 

de secção circular ou em segmento de recta ocupa o lugar da orla do cálato. O ábaco possui em composição duas molduras, filetes e no centro 

o florão em paralelepípedo rectângulo que ultrapassa a altura do ábaco e repousa sobre o elemento em baixo relevo no centro do cálato.    

Este capitel de pilastra revela-se uma peça de muito interesse e originalidade. Os seus elementos formais e iconográficos são os  essenciais de 

um capitel coríntizante derivado do motivo liriforme  com uma folha única de folhas de palma. A diferença de tratamento do corpo dos caulí-

culos do lado esquerdo e direito pode indicar que este capitel não foi terminado ou então, seguindo o pensamento de Leonel Borrela, não seria 

necessário terminá-lo por ocupar um lugar secundário à vista. Maria Angeles Gútiérrez Behemerid apresenta um capitel de Córdova,  isento, 

semelhante a este (que classifica como corintizante derivado do motivo liriforme) no tratamento do corpo das volutas e na dispersão das rose-

tas que data do séc. III. 

Nesta placa de revestimento, a linguagem ornamental das folhas inferiores e da composição, o formato do motivo axial e mesmo o baixo-

relevo estão muito próximos do contexto romano. Desse modo, poder-se-á, com alguma probabilidade, atribuir a cronologia desta peça ao 

contexto romano da Antiguidade Tardia, séc. IV. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

  

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Derivação Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: PCS026 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS027 Não 

 Museu de Mértola, Núcleo do Castelo (Sala de Armas 

da Torre de Menagem) 

Mértola 

Mértola 

Beja 

MR.CP.0004 

I. 04 

Este capitel encontra-se fragmentado. Falta-lhe uma parte superior e a parte inferior. 

Não aparenta 

Cláudio Torres e outros, Catálogo do Museu de Mértola, Núcleo do Castelo, Campo Arqueológico de 

Mértola, Mértola, 1991; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal 

pacense, 2007, capitel nº 25. 

Rua do Castelo, Mértola Mértola 

Mértola Beja 

Sim Sim 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Visigótico(VII)  

Altura que se pode medir= 22 cm; comprimento vezes largura= 33 vezes 32 cm; 
Mármore branco de grão médio( de acordo com a informação do catálogo mas é possível que se trate de Mármore de Trigaches). 

Segundo o catálogo, trata-se de um capitel corintizante para o qual é apontada uma cronologia dos séculos VII/VIII, p. 40. 
Ábaco—distingue-se em face e numa fotografia do catálogo do Núcleo de Castelo tirada a um nível mais próximo do leito de espera do capitel (difícil 

no momento em que visitámos este núcleo devido à posição elevada em que o capitel está colocado) verifica-se que, em planta segue o ábaco coríntio. 

O ábaco parece um pouco recuado em relação ao cálato. A diagonal que foi possível medir tem sensivelmente 42 cm. Não se pode verificar a propor-
ção diagonal do ábaco/altura do capitel devido à ausência das partes superior e inferior do capitel, invalidando as medições. O cálato possui caulícu-

los, Hélices e Volutas; Florão—Ábaco. 
Molduras: leve moldura da orla do cálato ou saliência deste em relação ao ábaco. 

Face 1: Este capitel encontra-se fragmentado quase a meio da sua altura. Foi medida a parte visível. Nesta face são visíveis, a voluta e a hélice esquer-

das bem como a hélice direita, encontrando-se a voluta direita fragmentada.  Nota-se bem igualmente a orla do cálato e o florão em relevo embora não 
se consiga notar o seu motivo. Está presente o ábaco que se nota em altura sobre o florão, prolongando-se na diagonal sobre as volutas. Não se conse-

gue ver totalmente se as diagonais do ábaco formam algum ornamento sobre as volutas que se encontram bastante em face e não propriamente na 
diagonal ou na aresta ou ângulo do capitel. As volutas e as hélices partem do mesmo caulículo, dirigindo-se cada uma delas para um lado oposto, 

abrindo-se em V. No centro da face do capitel, por baixo do ponto onde as duas hélices se afrontam, nota-se muito ligeiramente o que seria a ponta 

superior revirada de uma folha. Na aresta esquerda vê-se uma folha desenhada angularmente, ocupando a aresta do capitel sob a voluta. Esse mesmo 
vestígio de folha angular é visível do lado direito embora a voluta tenha desaparecido. 

Face 2: Encontra-se muito danificada e não se nota a sua ornamentação. 
Face 3: Encontra-se também muito danificada não se visualizando a sua decoração. 

Face 4 : Nesta face á visível a voluta direita e a hélice direita que se encontram de frente e que partem do mesmo calículo, abrindo-se em V. Nota-se 

igualmente o florão muito esbatido e quase só se notando o seu volume em relevo que continua sobre a voluta do lado direito. Do lado esquerdo nota-
se apenas a hélice que se afronta à hélice direita tendo desaparecido a voluta esquerda. Toda a parte esquerda praticamente desapareceu. Nota-se bem 

a presença do topo da folha central e na aresta direita nota-se a folha angular sob as volutas. 
Este capitel, apesar de fragmentado possui elementos tão significativos que se consegue reconstituir o restante em falta. Este capitel é muito seme-

lhante ao capitel PCS006, in situ da Igreja de Santo Amaro de Beja e as medidas devem ser próximas. As hélices e volutas em V abrindo-se diagonal-

mente são um elemento muito revelador bem como as pontas reviradas dos limbos das folhas central e angular que aparecem sobre a parte em falta do 
capitel e que acabam por revelar o restante. Possivelmente este capitel possuiria duas folhas de acanto lisas distribuídas em folha inferior e média. Sob 

a voluta disposta em face, uma outra folha sustém-na. Este capitel utiliza o motivo das hélices e volutas em V, tal como o capitel de Santo Amaro 
repetindo um motivo  de provável origem norte-africana ligada aos romanos, visigodos e bizantinos e mais tarde aos moçárabes. O capitel de Mértola 

não apresenta qualquer ponte de ligação na pedra, em baixo-relevo, entre as hélices afrontadas como o seu congénere apresentou na face 1.  

 
Tipologicamente, é um capitel de folhas lisas de acanto, coríntio, de tradição mediterrânica de hélices e volutas salientes. Cronologicamente, as bali-

zas temporais alargam-se em hipóteses: contexto romano tardio, séculos III-IV? Atribuível  ao contexto visigótico da Antiguidade Tardia, séculos VI-
VIII? Período moçárabe, séc. IX? Consideramos, apesar de tudo , que a probabilidades mais fortes são as de pertence ao período entre os sécs. V até  

VIII porque, por um lado, este motivo deve ter chegado ao sul do actualmente território português já depois do séc. III e, por outro, a sua detectada 

presença no Norte peninsular ( ver capitel PCS006) deve ter acontecido devido à emigração moçárabe de sul para norte já depois da chegada dos 
muçulmanos a território português. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

 

  

Rectangular Impossível medir 

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

Folhas lisas, coríntio, hélices e volutas em V 
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Capitel Nº: PCS027 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS028 Sim 

 Museu de Mértola, Núcleo do Castelo (Sala de Armas da Tor-

re de Menagem) 

Mértola 

Mértola 

Beja 

MR.CO.0002 

I .02 

Este capitel encontra-se danificado no leito de espera. 

Não aparenta 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura arquitectónica e funerária, séculos IV a VIII, a sul do Tejo, 

UNL, Lisboa, 1987; Cláudio Torres e outros, Catálogo do Museu de Mértola, Núcleo do Castelo I, 

C.A.M., 1991;Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 26. 

Colecção reunida na Escola Primária Mértola 

Mértola Beja 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Paralelismo 2/2; Altura máxima das faces = 23 cm; comprimento vezes largura= 32cm vezes 31 cm; diâmetro do leito 

de assentamento= 23,5 cm, de acordo com a altura do capitel. 

Material: Mármore cinzento, grão médio (informação do Catálogo). 

Maria Amélia Fresco de Almeida descreve o capitel e refere que esta peça pode ter-se integrado numa estrutura arquitectónica 

inculcada na Alcáçova de Mértola, capitel nº 8b. 
Cláudio Torres, descreve o capitel e classifica-o tipologicamente como um capitel de tipo corintizante, cronologicamente atribuí-

vel aos séculos VIII/IX, p. 38. 

Maria Amélia Fresco de Almeida refere que este capitel foi encontrado na Alcáçova de Mértola; Cláudio Torres indica, no Catálo-

go, que este capitel provém da colecção reunida na Escola Primária e que juntou várias peças vindas de locais distintos da vila de 

Mértola e de diferentes edifícios compreendidos entre os séculos V e VIII. 

Ábaco, aparentemente com o formato do ábaco do capitel coríntio como se pode avaliar pelas fotografias do catálogo do Núcleo 

do Castelo que foram tiradas num plano mais aproximado à peça do que a sua localização actual permite. Por outro lado, um certo 

desgaste no leito de espera não permite uma medição correcta do ábaco; Cálato; Folha inferior em número de oito, uma em cada 

face e ângulo;Folha angular; Duas rosetas;Folha no centro do cálato; Florão. 

Molduras: Orla do cálato 

Face 1 : Nesta face encontra-se presente uma folha média com três folhas lisas e contíguas que ocupam quase completamente 

metade da altura do capitel. Esta folha está aderente ao cálato e desprende-se na sua ponta fazendo uma sombra. As folhas distri-
buem-se uma na face do capitel e uma en cada ângulo. Do topo da folha central sobem os rebordos em relevo das folhas que for-

mariam as volutas laterais mas que estão danificadas. Existe um espaço central em V que está preenchido por duas roseta de qua-

tro pétalas e um pequeno botão no meio. Estas rosetas fazem lembrar o motivo liriforme dos capitéis corintizantes. As rosetas 

estão esculpidas em baixo relevo, inseridas em círculos. Sobre as duas rosetas, inscreve-se o motivo axial que não se consegue 

notar com clareza. É nítida, porém a orla do cálato e a altura do ábaco que se encontra bastante desgastada no seu lado esquerdo. 

Esta face tem um paralelo na face três. 

Face 2 : Esta face tem uma ornamentação diferente da face 1 e encontra o seu paralelo na face quatro. Nota-se igualmente a pre-

sença de uma  folha inferior aderente ao cálato e que se desprende na ponta. A folha central inferior tem a zona da saliência parti-

da. 

Sobre a da folha central encontra-se o espaço do cálato em triângulo invertido limitado pelas folhas das volutas laterais. Nota-se a 

―vegetalização‖ das volutas que são como grandes e largas folhas que ocupam as arestas do capitel. As saliências das volutas não 
se notam porque se partiram. No espaço livre do cálato, no qual, na face anterior se esculpiram as duas rosetas, está agora presente 

um motivo totalmente diferente. Uma ornamentação em V ocupa todo o seu espaço e é constituído por sulcos verticais que se 

inclinam obliquamente acompanhando o formato do triângulo e que no centro tem a marcação de  uma folha com as pontas redon-

das que lembra, de alguma forma, a decoração vegetalista dos  capitéis corintizantes e compósitos de Beja. Esta folha mais larga 

encontra-se no centro e é ladeada por sulcos verticais que terminam em incisões triangulares junto à orla do cálato. Estes ―sulcos‖ 

são, possivelmente, folhas ou folíolos de folhas constituindo um conjunto de três. Faz lembrar o motivo trifólio do capitel nº 10. O 

tipo de trabalho em bisel deste motivo, faz lembrar a decoração dos capitéis de Alcácer do Sal e também do capitel ―in situ‖ das 

termas de Miróbriga. Também existe um fragmento de pilastra no Núcleo do Castelo com uma decoração semelhante mas em que 

o motivo da folha central não está presente( Nº de catálogo II.01). Sobre este motivo, a orla  do cálato e o florão no ábaco que se 

nota em altura. A folha do centro perdeu a sua saliência. 

Face 3 : Esta face está em paralelo com a face um. Possui o primeiro nível de folhas com a ponta revirada e bastante saliente do 

cálato até 2/3 da altura da mesma folha. As rosetas instalam-se no espaço em triângulo do cálato e sobre este motivo a orla do cála-
to está desgastada e não se notam o florão nem a altura do ábaco. A roseta do lado esquerdo não se encontra muito visível, está 

mais apagada e não se nota o botão interior nem as pétalas tão claramente. As folhas que se estendem em baixo relevo sobre as 

arestas do capitel são largas e perderam já o seu enrolamento em espiral. As folhas inferiores salientam-se enrolando a ponta do 

limbo; a folha direita perdeu a sua saliência.  

Face 4 : Esta face está em paralelo com a face dois. Nota-se muito melhor o motivo central do cálato: uma folha central de bordas 

redondas, ladeada por três folíolos de cada lado apontados na direcção da orla do cálato. O pormenor do ponto de união desses 

folíolos com a orla do cálato é muito interessante: pequenas cunhas ou triângulos incisos. Sobre este motivo, espraia-se a orla do 

cálato e o relevo do florão não permitindo decifrar o seu motivo. Nota-se igualmente a altura do ábaco.  As folhas das arestas são 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Rectangular Impossível medir 

20-29 cm 
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Capitel Nº: PCS028 



 

Suévico (VI)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Derivação Motivo Liriforme 
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largas e lisas e prolongam-se para o exterior sem se notarem as volutas. A voluta do lado esquerdo está nitidamente danificada 

e a do lado direito perdeu o seu enrolamento, estando apenas direccionada para o exterior. 

Este capitel integra-se no conjunto de capitéis de folhas de acanto lisas, corintizante com variantes de motivos no cálato, neste 

caso, rosetas e folhas e um paralelismo 2/2. O motivo vegetalista que aparece nas faces 2 e 4 parece ser um trifólio ladeando 

uma folha de água. Em termos de liberdade de criação sobre o tema corintizante, este capitel assemelha-se ao nº 9 de Beja 
(embora este capitel possua as folhas nervuradas).Em termos cronológicos verifica-se uma continuidade no motivo das rosetas 

e palmetas desde o período romano até ao visigótico. É, pelas suas dimensões, paralelismo facial, utilização do motivo do trifó-

lio, um capitel da Antiguidade Tardia, de um contexto  suévico (séc. V/VI). 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: 

Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS029 Sim 

O original desta peça encontra-se no Museu Islâmico. 

Uma réplica deste capitel ( produzida pelo Campo 

Arqueológico de Mértola) está em exposição no Núcleo 

do Castelo (Sala de Armas da Torre de Menagem) a partir 

da qual foram tiradas as medidas. 

Mértola 

Mértola 

Beja 

MR.CP. 0001 

 I.01 

Encontra-se danificado no leito de espera 

O capitel sofreu uma adaptação junto ao leito de assentamento, um estreitamento talvez  destina-

do a outra utilização ou a outra forma de encaixe (ver PCS036). 

Cláudio Torres, Museu de Mértola, Catálogo do Núcleo do Castelo—I; Filomena Limão, Espaço, Forma 

e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 27. 

Este capitel provém da colecção reunida na Escola Primária(junto Igreja 

matriz)- 

Mértola 

Mértola 

Beja Não Sim 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura = 40 cm; Comprimento vezes largura= 48cm vezes 48 cm(o que se consegue medir porque as volutas estão dani-

ficadas); diâmetro do leito de assentamento= 27 cm aproximadamente;  Ábaco: Impossível de medir a diagonal pela 

altura em que se encontra o capitel, o ábaco apresenta o formato usual dos capitéis coríntios. 

Folha inferior com oito folhas, duas em cada face; Folhas angulares, folha—voluta enrolando-se e folha de suporte; Folha /voluta; 

Florão. 
 Molduras: Orla do cálato.    

Mármore cinzento de grão médio (informação do Catálogo do Museu); provavelmente trata-se de Mármore de Trigaches. 

  Local:Este capitel provém da colecção reunida na Escola Primária. No Museu Islâmico está afixada a seguinte informação sobre a 

origem deste capitel: ― Capitel em mármore hipoteticamente originário do edifício religioso que antecedeu a mesquita almóada de 

Mértola, actual igreja matriz, Séc.VIII/IX‖ 

Cláudio Torres classifica o capitel do tipo corintizante, procede à sua descrição e atribui-lhe uma cronologia entre os séculos VIII e 

IX, p. 37 

Face 1: Esta face do capitel apresenta uma folha inferior com duas folhas na primeira face. Estas duas folhas são centrais e ocupam 

sensivelmente um terço da altura do capitel: não há uma delas que ocupe um lugar central na face do capitel. Estas duas folhas são 

contíguas embora exista entre elas um espaço que as liga pela base. A folha do lado esquerdo está ligeiramente danificada. Sobre 

estas duas folhas inferiores e sobre o seu intervalo, estende-se em altura um espaço livre do cálato em triângulo invertido. Esse espa-

ço encontra-se delimitado pela folha que, nascendo no intervalo das duas folhas inferiores, sobe pelo cálato e enrola-se em voluta 
ostentando a sua espiral de frente na face do capitel. As arestas do capitel têm uma folha que nasce do intervalo das folha inferiores e, 

subindo pela aresta vai suster a voluta. Nas saliências angulares do capitel nota-se a sobreposição da voluta e da folha angular. É visí-

vel igualmente a orla do cálato, o florão saliente e a altura do ábaco. A voluta do lado direito está destruída. Este capitel sofreu, junto 

ao leito de assentamento, uma alteração introduzida posteriormente que lhe criou uma moldura convexa e um entalhe destinado a 

outro fim. 

Idêntica em composição à face um. A voluta do lado esquerdo desapareceu, mantendo-se a voluta do lado direito com a espiral nítida.  

Face 3 : Idêntica às anteriores. 

Face 4: Idêntica às anteriores.  

A zona superior junto à orla do cálato  

está fragmentada incluindo o florão e parte do cálato. A parte angular esquerda está bastante danificada. 

Este capitel pertence ao mesmo conjunto de capitéis de folhas de acanto lisas, corintizante, de espaço livre no cálato de que existem 
bastantes exemplares em Beja. No entanto, este capitel apresenta uma diferença em relação aos exemplares de Beja: a folha inferior 

distribui-se com duas folhas em cada face enquanto que os restantes exemplares incluíam uma folha em cada face e uma angular. O 

total é o mesmo: oito folhas.  

Tal com os capitéis do mesmo tipo em Beja, este exemplar insere-se cronologicamente no séc. IV, contexto romano da Antiguidade 

Tardia. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: PCS029 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

Freguesia:  Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS030 Sim 

Núcleo do Castelo (Sala de Armas da Torre de Menagem) 

Mértola 

Mértola 

Beja 

MR.CP. 0003 

I.03 

Capitel muito desgastado 

Não aparenta 

Cláudio Torres , Catálogo do Museu de Mértola, Núcleo do Castelo I, Campo Arqueológico de Mértola, 

Mértola, 1991; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 

2007, capitel nº 28. 

Este capitel é proveniente do edifício que é a actual sede do Partido Socialista em Mértola (Rua Dr. Afonso Costa) 

Mértola Mértola Beja 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel e Trépano 

de imposta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Suévico (VI)  

Altura= 30,5 cm; Comprimento vezes largura= 36 cm vezes 36 cm; diâmetro do leito de assentamento= 21,6 cm. 

Mármore branco de grão médio (informação do catálogo do Museu de Mértola) 

Cláudio Torres descreve o capitel, classifica-o tipologicamente como capitel corintizante e situa-o cronologicamente entre o séc. VII/VIII. 

   Visto de face, o capitel parece constituir um conjunto único integrando ábaco e cálato. No entanto, a partir da informação que dele obte-

mos no Catálogo do Museu, cuja fotografia e desenho estão mais próximos do capitel (no Museu, actualmente, a localização deste capitel 

é muito elevada, impossibilitando uma fotografia do leito de espera) pode observar-se que o leito de espera/ábaco é quadrado com um 

baixo relevo identificativo dos ângulos das volutas e motivo axial no centro das faces. 

Folha inferior (quatro, uma em cada face);   Folha média (oito, duas em cada face); Folha angular? Volutas;Caulículo; Florão. 

 Face 1 : Este capitel está muito desgastado e, como refere Cláudio Torres no catálogo do Museu, parece ter sido sujeito a uma grande 

fricção em que as formas se esbateram. Na face central do capitel parece desenhar-se uma folha cujo traçado superior não se visualiza já. 
Comparando com a outras faces, consegue-se perceber que se trata, efectivamente de duas folhas na face do capitel. No entanto, central-

mente a essas duas folhas parece apresentar-se uma folha (?). No cálato do capitel partem dois caulículos que se abrem em V e que projec-

tam duas volutas para ambos os ângulos do capitel. Não se consegue perceber se as arestas do capitel têm folhas Não se nota a orla do 

cálato, mas o relevo do florão. Também não se nota o ábaco em altura. A zona de saliência das volutas está desgastada e não se pode per-

ceber se, efectivamente existiria uma saliência muito nítida.  

Face 2 : Esta face é mais visível e nítida do que a anterior. Vê-se com alguma nitidez que existe uma folha inferior central cuja saliência, 

se é que existiu, já não se nota. Sobre a folha central  surgem nitidamente os contornos do limbo de duas folhas médias. No seguimento da 

folha axila inferior partem dois caulículos em V que se abrem para duas volutas dispostas nos vértices do capitel e cuja espiral está de 

frente para o observador. Não se notam  nem orla do cálato nem altura do ábaco. Notam-se alguns pequenos orifícios na pedra junto à 

folhas médias da face que parecem indicar decoração a trépano. O mesmo se verifica também na folha inferior axial, um orifício quase 

como um losango. 

Face 3: Tem uma composição idêntica às anteriores. Nota-se maior desgaste nos relevos da pedra e maior desgaste nas volutas sobretudo 

em toda a parte direita. Não se nota a folha central inferior mas nota-se o pequeno orifício. 

Face 4 : Mesma composição mas muito mais desgastada. Notam-se, no entanto, os orifícios na pedra no local das folhas.  

Este capitel apresenta uma grande semelhança tipológica com o capitel PCS023 de Beja, apesar de ser maior.  Apresenta os elementos 

coríntios do cálato com folhas, caulículos, volutas e ábaco, embora dispostos de formas diferentes sem a preocupação de proporções ou 

distribuição das folhas de acordo com cânones clássicos. Com as  sua folhas lisas este capitel pode inserir-se no conjunto de capitéis de 

folhas lisas, de acanto, de genealogia coríntia. Significativo é o motivo das volutas em V, redimensionadas para este capitel mais pequeno 

do que por exemplo o capitel PCS006 de Santo Amaro de Beja. A continuidade deste motivo em capitéis de descendência coríntia é muito 

interessante e revelador de um determinado gosto ornamental dos capitéis da Antiguidade Tardia nomeadamente no sul do território portu-

guês. Muito curiosa é a comparação entre este capitel e o nº 57 que está no MNA. A probabilidade de pertencerem a um mesmo tipo e de 

terem até origem no mesmo local é muito forte. 
Este capitel é  tardio em relação ao período romano e pode inserir-se no contexto suévico ou visigótico (séc. V-VII) da Antiguidade Tar-

dia. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular  

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Quatro folhas lisas, influência bizantina 
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Capitel Nº: PCS030 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: 

Freguesia:  Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS031 Sim 

Museu de Mértola, Basílica Paleocristã, Rossio do Carmo, fora 

de portas 

Mértola 

Mértola 

Beja 

MR.CP.0005 

31 

Capitel danificado no leito de espera englobando as volutas do lado esquerdo. 

Não aparenta 

Virgílio Lopes, Materiais Arqueológicos, Catálogo do Museu de Mértola, Basílica Paleocristã, Cláudio 

Torres (dir.)Campo Arqueológico de Mértola, Mértola, 1993; Filomena Limão, Espaço, Forma e Icono-

grafia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 29. 

Imediações do Rossio do Carmo( quintal do Sr. António Silva) 

Mértola Mértola Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura= 30 cm; Largura vezes comprimento= 35/36 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 22,9 cm. As proporções 

vitruvianas não se verificam. 

Mármore branco de grão médio (informação do catálogo). 

Virgílio Lopes descreve o capitel, considera-o de tipo corintizante e atribui-lhe a cronologia dos séculos VI-VII. O autor considera este 

capitel originário da Basílica paleocristã, p. 100. 
  Ábaco muito visível e provavelmente de formato coríntio. Pelo que se pode medir da sua diagonal (devido à erosão dos vértices e loca-

lização muito alta do capitel) verifica-se que mede, pelo menos 45 cm. Esta medida é insuficiente para notar a proporção vitruviana dia-

gonal do ábaco/altura do capitel. 

Folha inferior( oito folhas, uma em cada face e uma em cada ângulo do capitel); Folha média (oito folhas, duas em cada face);  Duas 

folhas angulares, uma sustém a voluta e outra enrola-se no vértice  

Face 1 : Este capitel tem duas folhas, uma inferior e outra média aderentes ao cálato e salientes na ponta revirada de formato em concha. 

A primeira coroa de folhas, imum folium tem, olhando directamente a face um, três folhas. Uma delas situa-se no centro do capitel no 

eixo vertical que vai dar ao florão e as outras duas dispõem-se lateralmente ocupando as arestas do capitel. Estas folhas apresentam-se 

contíguas e, sobre o seu intervalo localizam-se outras duas folhas. A folha esquerda média encontra-se danificada não se conseguindo 

visualizar nitidamente a sua ponta saliente. A voluta do do esquerdo está também danificada. Na aresta direita do capitel sobre o interva-

lo de duas folhas médias, sobe uma outra folha que suporta a folha que se enrola em voluta. A voluta do lado direito desapareceu igual-

mente. Sobre a folha central inferior e sobre as duas folhas médias, demarca-se  com o seu formato convexo, o espaço do cálato, vazio 
em V ou em triângulo invertido. Nota-se perfeitamente a orla do cálato, o florão, do qual se percebe quase somente o seu volume sem 

forma definida e o ábaco sobreposto. Por baixo das folhas médias notam-se sinais de estarem fracturadas na sua base.  

Face 2 : Esta face tem uma composição idêntica à primeira. A lógica das folhas é realmente igual e nota-se bem as folhas laterais, quase 

uma terceira coroa de folhas que sustentaria as folhas coma as volutas. O espaço livre do cálato mantém-se, a orla do mesmo e o florão 

praticamente só em relevo sem se notarem as formas..Sobre o florão nota-se o ábaco e a sua altura. O centro do cálato apresenta já 

algum desgaste e mesmo sinais de se ter partido um pouco.. A folha central inferior apresenta, tal como as da face anterior, uma fractura 

que vai do lado superior direito até a meio da base da própria folha.  

Face 3 : Verifica-se a mesma composição. O florão não está tão nítido e saliente e a voluta direita bem como toda essa parte encontra-se 

fragmentada. 

Face 4 : Idêntica composição com a parte lateral direita também danificada e a folha média direita  também partida  na sua saliência. 

Tipologicamente este capitel é um exemplar de folhas de acanto lisas, corintizante, de cálato livre. As folhas aparentam um formato em 
concha. Contrariamente aos exemplares desta tipologia que já seríamos anteriormente e datámos do séc. IV, este capitel possui duas 

folhas inferior e média.  Aproxima-se muito do capitel de Beja, PCS016, também de folhas lisas, corintizante mas com duas folhas infe-

rior e média e com uma roseta no cálato. A proximidade nota-se até nas dimensões: o de Beja mede 29 cm e o de Mértola, 30 cm. A 

diferença do capitel de Beja em relação a este capitel é que, este capitel, não apresenta qualquer motivo ornamental no cálato. Parece,  

pois tratar-se de uma transição de um tipo de capitel para outro, ou seja de uma corintizante com motivo no cálato para um capitel de 

folhas lisas de cálato livre e uma folha inferior. Pelo facto deste capitel ter as duas folhas inferiore e média, consideramos que  está na 

transição para o tipo mais frequente no séc. IV. A  sua cronologia poderá enquadrar-se no contexto romano (séc. III/IV) da Antiguidade 

Tardia.  

Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Península Iberica, Valladolid, 1992, na sua catalogação dos capitéis 

romanos da Península ibérica apresenta  vários exemplares de capitéis de folhas lisas e de capitéis corintizantes mas não encontrámos 

nenhum como este.  

A cronologia atribuída no catálogo de Museu de Mértola a este capitel, ou seja entre os séculos VI e VII, parece-nos muito tardia tendo 
como objectivo procurar a coincidência cronológica deste capitel, encontrado muito próximo desse espaço, com o da construção e utili-

zação da Basílica para fins funerários entre os sécs. V e VIII.  Provavelmente esse templo religioso reutilizou capitéis romanos tardios 

de que este capitel PCS031 é um exemplo. 

 Como escreve Santiago Macías, (Mértola, o Último porto do Mediterrâneo, vol. I, C.A.M., Mértola, 2005) sobre a problemática da 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

30-39 cm 
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Suévico (V)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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datação das peças encontradas junto às escavações: ―Os materiais arquitectónicos hoje existentes no Museu Paleocristão 

foram recolhidos na própria escavação ou em zonas próximas e não são utilizáveis como aferidores da época de construção 

do edifício.‖ (p. 260). 

No entanto, consideramos em aberto a possibilidade de este capitel ter pertencido à Basílica paleocristã de Mértola dos iní-

cios do século V (interessante verificar a coincidência entre as bases que estão na basílica e o diâmetro do leito de assenta-
mento do capitel). Em Córdova, Javier Magaña identificou dois capitéis provenientes de um edifício paleocristão por baixo 

da Mesquita de Córdova. São so capitéis SIN002 e SIN003 (vol. 1, pp. 147-149) e vol.2, pp. 229).O autor esclarece que estes 

dois capitéis (que nós classificaríamos de folhas lisas, corintizante, cálato livre; cálato, este muito pequeno e em forma de 

trîângulo invertido) forma encontrados em escavações no Pátio dos Naranjos onde apareceu um primitivo edifício martirial 

do século V dedicado a S. Vicente. Este edifício foi remodelado no século VI passando a ter uma planta basilical e uma cabe-

ceira triabsidiada. O autor comenta a importância deste acahdo tendo em conta que se pode tratar do complexo episcopal da 

cidade visigoda. Apesar desta importância de estatuto, os capitéis são, para o autor toscos e concebidos com a pedra local, 

situação que, segundo ele, não se deve estranhar porque o mesmo acontece na Cripta de San Antolín em Palencia, concebida 

pelo rei Wamba em 672 (op. Cit. p. 150). O autor caracteriza os capitéis como cópias bastante livres de capitéis bizantinos de 

dois tipos: com volutas em V ou em Lira ou em medalhão, produzidos nas pedreiras do Proconnesio e exportados por todo o 

Mediterrâneo (ver Capítulo V). O autor considera os exemplares que apresenta mais próximos do tipo Medalhão. O autor 

data estes capitéis da segunda metade do século VI. 
Este exemplos levou-nos à consideração de que capitéis desta tipologia estejam presentes em edifícios religiosos. (Gutiérrez 

Behemerid considera que este tipo de capitel de folhas lisas se aplicaria a ambientes particulares e domésticos, Capiteles 

romanos de la Peninsula Iberica, p. 154). Com efeito, apesar de termos algumas dúvidas em relação às tipologias de Javier 

Magaña, os dois capitéis de um edifício sob a Mesquita de Córdova, aproxima-se dos folhas lisas corintizante, cálato livre, 

apesar de, o cálato ser realmente muito pequeno. Datados da segunda metade do século VI,as hipóteses de este capitel 

PCS031, pertencer a um contexto do século V, não é de desconsiderar. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS032 Sim 

Museu de Mértola, Basílica Paleocristã, Rossio do Carmo, fora 

de portas 

Mértola 

Mértola 

Beja 

MR.CP.0004 

30 

Apresenta-se danificada no leito de espera e nas 

extremidades das volutas. 

Não aparenta 

Virgílio Lopes, Materiais Arqueológicos, Catálogo do Museu de Mértola, Basílica Paleocristã, Cláudio 

Torres (dir.), Campo Arqueológico de Mértola, Mértola, 1993; Filomena Limão, Espaço, Forma e Icono-

grafia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 30. 

Imediações do Rossio do Carmo( quintal do Sr. António Silva); Mértola 

Mértola Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

Altura= 42 cm; Largura e comprimento= 45 cm vezes 45 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 32,3 cm; 

Mármore branco de grão médio(informação do catálogo do Museu de Mértola)  

Virgílio Lopes descreve o capitel, classifica-o como de tipo corintizante datando-o dos séculos VI-VII, p. 99. O autor considera este capitel 

originário da Basílica paleocristã. 

   Ábaco: distingue-se em altura e provavelmente em formato no leito de espera que não foi possível fotografar devido à altura em que está 

este capitel no Museu da Basílica Paleocristã. 

Folha inferior ( total de oito folhas distribuídas duas em cada face do capitel); 

 Folha média ( total de oito folhas distribuídas uma em cada face e uma em cada ângulo do capitel); 

Caulículos com uma moldura, astrágalo (vocabulário vitruviano)ou colarinho (vocabulário pós-vitruviano); 

Hélices afrontadas; Volutas (desaparecidas); 

 Base de um cálice sobre a folha média central; Não se nota a orla do cálato; moldura dos caulículos. 

Face 1 : Tem duas folhas, inferior e média. As folhas têm intervalos entre elas. As folhas da face distribuem-se da seguinte forma: duas em 

baixo e três em cima sendo as de cima, folha média, uma central e duas laterais. Ao todo são dezasseis folhas distribuídas pelas duas coroas de 

folhas. As folhas aderem ao cálato praticamente em quase toda a sua altura, revirando na ponta. Do intervalo entre as duas folhas médias, 

sobem os caulículos ao nível da altura desta folha. O caulículo está muito bem desenhado com a sua moldura. Do caulículo partem as hélices e 

as volutas que estão partidas e desaparecidas. Do lugar das volutas, ficou apenas o seu espaço e o vazamento que as separaria do cálato. 

Notam-se ainda as hélices e a sua espiral. As hélices estão afrontadas e enrolam para o sentido interior do cálato do capitel. A espiral esquerda 

no sentido dos ponteiros do relógio e a direita no sentido oposto. Sobre a folha central inferior, esculpe-se um pequeno cálice bipartido que se 

dirige às espirais das hélices. No seu interior, um talo vertical dirige-se no sentido do florão. Notam-se a orla do cálato, o florão e o ábaco. 

 Face 2 : Composição idêntica à anterior.  

O pequeno cálice sobre a folha central média parece tocar as hélices. 

Face 3: Face de composição idêntica. As folhas do secundum folium estão danificadas nas suas pontas reviradas.  O pequeno cálice que se 

sobrepões à folha central da secundum folium perdeu a sua ligação às espirais das hélices. Perderam-se igualmente as volutas e nota-se o espa-

ço vazado que separaria as volutas do cálato. O motivo axial está bastante desgastado. Nota-se bem a borda do cálato e a altura do ábaco.  

Face 4: Idêntica composição: mantêm-se as hélices e as volutas continuam desaparecidas. As folhas inferiores estão danificadas na sua ponta 

revirada sobretudo a folha da direita. O florão não tem os seus contornos visíveis, notando-se a altura do ábaco e a orla do cálato.  

Este capitel reúne todas as características de um capitel de folhas lisas de acanto, tipo coríntio: duas folhas inferior e média, caulículos com 

moldura (colarinho), hélices, volutas (infelizmente fragmentadas), florão e ábaco.  

Maria Angeles Gutíérrez Behemerid apresenta nos Capiteles Romanos de la Peninsula Iberica , Valladolid, 1992, capitel nº 672) um capitel 

muito semelhante a este para o qual atribui a cronologia de finais do séc. II. Antonieta Ribeiro apresentou nos seus Capitéis Romanos de Beja, 

um capitel de folhas lisas, tipo coríntio muito semelhante a este capitel de Mértola que propôs datar dos finais do séc. III.  

 Assim sendo, com toda a probabilidade, o capitel PCS032 de Mértola é datável dos finais do século II, século III (portanto, cronologicamente 

anterior ao capitel PCs031 e tipologicamente muito distinto dele), ou seja contexto romano da Antiguidade Tardia. 

Ao ter sido encontrado nas proximidades da basílica paleocristã do Rossio do Carmo,  poderá indicar que a basílica de Mértola terá reutiliza-

do, com era natural fazer, material romano nomeadamente capitéis. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: PCS032 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS033 Sim 

in situ, Igreja Matriz de Mértola, Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção 

Mértola 

Mértola 

Beja 

Ver localização na planta (documentação, figura   ) 

 

Bom 

O capitel foi reutilizado na Mesquita/Igreja 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2,  Lisboa,1993 (2ª edição); San-

tiago Macías, Cláudio Torres, Mértola, mesquita/igreja matriz, C.A.M., Mértola, 2002; Santiago Macías, 

Mértola, o último porto do mediterrâneo, vol. I, CAM, Mértola, 2005; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do 

grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 31. 

Alcáçova de Mértola Mértola 

Mértola Beja 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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O espaço ocupado pela actual igreja matriz conheceu uma longa história de ocupação. No período romano, a parte mais alta 

e central da cidade, terá conhecido um templo principal de culto a variados deuses e também a culto imperial. O local da 

actual igreja deve ter sido o núcleo de um ―complexo cívico e palatino‖ ( Mértola, mesquita/igreja matriz, p. 11) e também religioso. Entre 

o séc. V e o séc. XI, um edifício religioso, paleocristão, deve ter ocupado este espaço e prevalecido sobre a periférica basílica do Rossio do 

Carmo. Esta primitiva igreja pode ter sido adaptada ao culto muçulmano entre os séculos VIII ou IX e assim continuado até ter sofrido uma 

remodelação profunda no período almóada (séc. XII). 

O capitel PCS033, tal como o CS034, foi reaproveitado na reconstrução do edifício, hoje Igreja Matriz de Mértola num campanha de obras 

do séc. XVI. Proviria de um ou vários santuários anteriores à mesquita remodelada pelos almóadas no século XII  e ―…que lhe conferiu os 

elementos que ainda hoje permitem atribuir à igreja matriz de Mértola a qualidade indesmentível de antiga mesquita‖ ( Santiago Macías, 

Cláudio Torres, Mértola, mesquita/igreja matriz, C.A.M., Mértola, 2002, p. 17.  
Este edifício surge no desenho de Duarte d’Armas no séc. XVI com as coberturas das naves em telhado de duas águas. Foi igualmente nes-

se período que sofre alterações no seu interior com a reconstrução da cobertura conferindo-lhe o seu aspecto actual. 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera que os ― dois capitéis coríntios que se reutilizam na igreja de Mértola com duas coroas de 

folhas lisas, volutas notoriamente estilizadas, mostrando-nos uma vieira no dado central do seu ábaco, são também dessa época ( época em 

que Abderramão II construiu o alminar quadrangular ao lado da Mesquita de Sevilha, em 830); Santiago Macías e Cláudio Torres, aceitam 

como certo que estes dois capitéis são tardo-romanos e não de época anterior : ― Embora a sua gramática corresponda aos modelos clássi-

cos, há elementos que nos levam a considerá-los como obra tardia. A forma muito simplificada das volutas apresenta também paralelos 

com o capitel nº 6 da Igreja de Santo Amaro, em Beja, o qual tem sido classificado com peça do séc. IX. Uma cronologia anterior, enqua-

drável nos séculos s. VI/VII é também admissível, se tivermos em conta as datações propostas para alguns capitéis da mesquita de Córdo-

va.‖, p. 16. Santiago Macias redefine no livro Mértola, o último porto do mediterrâneo as opiniões do catálogo sobre a igreja matriz alte-

rando a cronologia para os dois capitéis no que foi influenciado, como refere o autor, pelos trabalhos de Patrice Cressier e Noureddine Har-

razi sobre, respectivamente os capitéis da mesquita de Córdova e de Kairouan. Assim afirma que: ― Os dois capitéis têm uma cronologia 

situada em plena Idade Média, nada permitindo a sua datação em época romana‖(p. 271). Santiago Macías considera então que estes dois 

capitéis são enquadráveis no séc. VIII/IX. 

Ábaco: distingue-se na face e através do encurvamento na direcção do florão, verifica-se que tem o formato coríntio normal. Folha inferior 

(oito folhas, duas em cada face); Folha média (oito folhas, uma em cada face e uma angular);Caulículos ou hastes; Hélices; Volutas; Mol-

duras : Orla do cálato ornamentada com círculos concêntricos que parecem óvulos. Não é bem uma orla mas a definição do fim do cálato 

sobre o qual o ábaco está recuado. 

Face 1: Capitel com folhas média e inferior. As folhas inferiores dispõem-se  contiguamente. Os intervalos das folhas média são maiores 

de modo a dar espaço ao caulículo. As folhas estão quase completamente aderentes ao cálato e a ponta da folha revira-se formando uma 

pequena ponta em V ou seja aparece com a ponta bilobada.  

 O capitel, na orla do cálato, apresenta uma ornamentação de  três círculos de cada lado do florão que faz lembra os óvulos dos capitéis 
jónicos. Dos intervalos das folhas médias nascem os caulículo que se dividem em hélices e volutas.  As espirais das volutas dispõem-se em 

face sobre uma saliência quase paralelipipédica que sobressai no capitel e que é o relevo da voluta. As hélices têm espirais afrontadas no 

eixo do capitel sob o florão que parece ser uma folha de palma embora os seus traços estejam um pouco esbatidos. Nota-se a altura do ába-

co. Nesta face a folha direita inferior está fragmentada. 

Face 2: O esquema compositivo é idêntico; 

Face 3: O esquema compositivo mantém-se. É nesta face que melhor se distingue o florão. A folha central média, sob as hélices, adquire 

um formato apontado devido à sua dobra em V (formato bilobado). 

Face 4: O esquema compositivo é idêntico. 

Tipologicamente, este capitel, de linhas simples e sóbrias, consegue integrar-se, sem grande controvérsia, num conjunto formado por capi-

téis de folhas lisas de tipo coríntio. Um tipo de capitel que é uma criação original romana. Até ao séc. II, este tipo de capitel romano, apre-

senta os seus elementos formais e ornamentais completos,( Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, op. Cit.., p.153), situação em que se inclui 

o capitel PCs033.  

As dificuldades surgem ao se tentar situar cronologicamente o capitel tal como o seu congénere PCS034 da igreja matriz. Os autores que 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 
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Capitel Nº: PCS033 



 

Romano (III/IV)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

Folhas lisas, coríntio, hélices e volutas em V 
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citámos no início desta ficha , aceitam as características classicizantes  deste capitel mas  não aceitam que se trate de um capitel romano 

nem sequer tardo-romano ( Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Cláudio Torres, Santiago Macías).  Os autores consideram estes capitéis 

atribuíveis aos séculos VIII e  IX.  

Tentando fazer um ponto da situação e uma primeira reflexão sobre os capitéis PCS033 e PCS034: 

 

  1. Um ponto indiscutível: este capitel apresenta características formais e ornamentais que o classificam na tipologia folhas lisas, tipo 

coríntio; 

 

  2. Vários pontos a discutir e a pensar: 

 

            A) As volutas e as espirais: Carlos Alberto Ferreira de Almeida salienta a sua estilização e  Cláudio Torres aproxima-as das volu-

tas do capitel nº 6 de Santo Amaro de Beja; 

 Parece-nos que as semelhanças residem no tipo do motivo de hastes ou caulículos delgados desdobrando-se em V para hélices de volu-

tas. A dimensão e toda a aparência são, no entanto, completamente diferente. As volutas de Santo Amaro de Beja são muito maiores e 

pouco discretas parecidas com as do capitel  do Núcleo do Castelo de Mértola.  Muito naturalmente este motivo norte-africano, sudeste 

peninsular, manifesta-se em Mértola. Este capitel, tal com o seguinte, têm semelhanças com os capitéis EBR004 e EBR005 de Alcácer 
do Sal. Um aspecto particular a analisar e comparar com outros capitéis é o volume paralelipipédico em que se apoiam as espirais das 

volutas na continuação do ábaco. 

 

            B) O ábaco tem provavelmente o formato coríntio. Aparece bastante recuado sobre o cálato e estende-se nos seus vértices até às 

saliências em paralelepípedo das volutas, como se fosse um corpo único. Apresenta semelhanças com os exemplares de Alcácer do Sal, 

já citados. 

 

              C) O florão: este motivo apresenta-se direito e não invertido. Podemos questionar: será uma palmeta ou uma vieira? A posição 

direita ou invertida deste motivo, que parece o mesmo, é certamente um aspecto a levar em conta. É possível que a determinação deste 

elemento ajude no despiste cronológico. O motivo do capitel nº PCS003, in situ, de Santo Amaro de Beja está invertido. Será vieira? Os 

capitéis, na genealogia do coríntio romano podem apresentar como florão, vários tipos vegetais desde a roseta à folha de palma. Maria 

Cruz Villalón, (Mérida visigoda, Badajoz, 1985) apresenta um capitel do pórtico neogótico da Alcazaba de Mérida, com um florão direi-

to, em que se marcam distintamente os folíolos e designa-o como palmeta. Para esta autora, esse capitel aproxima-se muito de uma plás-

tica hispanovisigoda (capitel nº 323). A representação de um florão, motivo vegetal aparecendo com os folíolos direitos está presente na 

tradição romana e visigótica. O capitel das termas de Miróbriga apresenta um motivo axial como o dos capitéis da Igreja Matriz de Mér-

tola. Carlos Alberto Ferreira de Almeida (História da Arte em Portugal, vol. 2, Alfa, 1993, p. 86) refere-se ao motivo invertido dos capi-

téis de  Alcácer do Sal (motivo invertido) como uma vieira e aos da Igreja matriz de Mértola como vieira também, estando estes direitos. 

É um exemplo da confusão que este motivo pode trazer e cuja determinação concreta deste elemento, representado direito, em compara-
ção com outros, poderá ajudar a encontrar uma proximidade cronológica para estes capitéis. Na nossa opinião, o motivo direito como se 

encontra nos capitéis da igreja matriz de Mértola  é, originariamente, uma palmeta na tradição romana.  

 

D) O formato bilobado das folhas dobradas apresenta um paralelo com um capitel tardio de Kherba des Aouissat, norte de África referi-

do por Pierre Cadenat (Chapiteaux Tardifs du Limes de Maurétanie Cesarienne dans la region de Tiaret, Antiquités Africaines, p. 247 e 

248) o que acentua ainda mais o fundo mediterrânico e norte –africano nas produções alentejanas de Beja e Mértola. 

 

                E) Um elemento original a analisar: as ornamentações geométricas da orla do cálato. Parecem óvalos como os que são próprios 

dos capitéis jónicos mas apresentam-se em apenas metade, em semicírculos. O capitel PCS034 acrescenta losangos aos semicírculos. 

Uma decoração similar surge no ábaco de capitéis coríntios romanos conforme exemplos apresentados por Barrera Antón, capitéis nºs 41 
e 48 e datados do séc. II. Em território português, o capitel ―in situ‖ das termas romanas de Miróbriga apresenta a mesma ornamentação 

com óvalos do cimácio jónico no limite do cálato estando o ábaco recuado sobre ele. Esta invulgar ornamentação da orla do cálato apa-

renta, de alguma forma a decoração de alguns capitéis compósitos de folhas lisas da Mesquita de Kaiorouan que Noureddine Harrazi 

cataloga ( Noureddine Harrazi, Chapiteaux de la grande mosquée de Kaiorouan, vol. II, 1982, capitéis nºs 143,144).   

Todos estes elementos são de considerar mas não podemos deixar de referir que a hipótese de se poder tratar de um exemplar de folhas 

lisas, tipo coríntio com as hélices e volutas abertas em V e estilizadas como se encontram exemplares romanos tardios ( ver os capitéis 

EBR004  EBR005  de Alcácer do Sal) referidos por Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, Maria Cruz Villalón, Barrera Antón, integrado 

numa evolução muito própria do sudeste peninsular e norte de Africa, não é de desprezar. A decoração da parte superior do cálato revela 

influência dos capitéis compósitos (ornamentação jónica). Consideramos que este  capitel, tal com o próximo  estão mais próximos do 

modelo romano do que o capitel nº 6 de Santo Amaro de Beja, pelo formato troncónico mais elevada do cálato, pelo traço naturalista das 

folhas e, por essa razão, aproximam-se dos de Alcácer do Sal. Poderemos propor uma cronologia do contexto romano da Antiguidade 

Tardia, finais séc. III/ IV. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS034 Sim 

in situ, Igreja Matriz de Mértola, Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção 

Mértola 

Mértola 

Beja 

 

Ver localização na planta 

Bom 

O capitel foi reutilizado na Mesquita/Igreja 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, vol. 2,  Lisboa,1993 (2ª edição); San-

tiago Macías, Cláudio Torres, Mértola, mesquita/igreja matriz, C.A.M., Mértola, 2002. Santiago Macías, 

Mértola, o último porto do mediterrâneo, vol. I, CAM, Mértola, 2005;Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do gru-

po episcopal pacense, 2007, capitel nº 32. 

Alcáçova de Mértola Mértola 

Mértola Beja 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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O espaço ocupado pela actual igreja matriz conhece uma longa história de ocupação. No período romano, a parte mais alta e 
central da cidade, terá conhecido um templo principal de culto a variados deuses e também a culto imperial. O local da actual 

igreja deve ter sido o núcleo de um ―complexo cívico e palatino‖ ( Mértola, mesquita/igreja matriz, p. 11) e também religioso. Entre o séc. V e 
o séc. XI, um edifício religioso, paleocristão, deve ter ocupado este espaço e prevalecido sobre a periférica basílica do Rossio do Carmo. Esta 

primitiva igreja pode ter sido adaptada ao culto muçulmano entre os séculos VIII ou IX e assim continuado até ter sofrido uma remodelação no 
período almóada. 

O capitel PCS034 foi reaproveitado na reconstrução do edifício, hoje Igreja Matriz de Mértola numa campanha de obras do séc. XVI. Proviria 
de um ou vários santuários anteriores à mesquita remodelada pelos almóadas no século XII  e ―...que lhe conferiu os elementos que ainda hoje 

permitem atribuir à igreja matriz de Mértola a qualidade indesmentível de antiga mesquita‖ ( Santiago Macías, Cláudio Torres, Mértola, mes-
quita/igreja matriz, C.A.M., Mértola, 2002, p. 17.  

Este edifício surge no desenho de Duarte d’Armas no séc. XVI com as naves, cinco cobertas de telhados de duas águas.Foi igualmente nesse 
período que sofre alterações no seu interior com a reconstrução da cobertura conferindo-lhe o seu aspecto actual.  

Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera que os ― dois capitéis coríntios que se reutilizam na igreja de Mértola com duas coroas de folhas 
lisas, volutas notoriamente estilizadas, mostrando-nos uma vieira no dado central do seu ábaco, são também dessa época ( época em que Abder-

ramão II construiu o alminar quadrangular ao lado da Mesquita de Sevilha, em 830); Santiago Macías e Cláudio Torres, aceitam como certo 
que estes dois capitéis são tardo-romanos e não de época anterior : ― Embora a sua gramática corresponda aos modelos clássicos, há elementos 

que nos levam a considerá-los como obra tardia. A forma muito simplificada das volutas apresenta também paralelos com o capitel nº 6 da Igre-
ja de Santo Amaro, em Beja, o qual tem sido classificado com peça do séc. IX. Uma cronologia anterior, enquadrável nos séculos s. VI/VII é 

também admissível, se tivermos em conta as datações propostas para alguns capitéis da mesquita de Córdova.‖, p. 16. 
Santiago Macias redefine no livro Mértola, o último porto do mediterrâneo as opiniões do catálogo sobre a igreja matriz alterando a cronologia 

para os dois capitéis, no que foi influenciado, como refere o autor, pelos trabalhos de Patrice Cressier e Noureddine Harrazi sobre, respectiva-
mente, os capitéis da Mesquita de Córdova e Mesquita de Kairouan. Assim afirma que: ― Os dois capitéis têm uma cronologia situada em plena 

Idade Média, nada permitindo a sua datação em época romana‖(p. 271). Santiago Macías considera então que estes dois capitéis são enquadrá-
veis no séc. VIII/IX. 

Ábaco: distingue-se na face e através do encurvamento na direcção do florão, verifica-se que tem o formato coríntio normal. 
Molduras : Orla do cálato ornamentada com três círculos concêntricos, ou óvulos sobrepostos a losangos. Não parece bem uma moldura mas 

antes a definição do limite superior do cálato sobre o qual se situa o ábaco recuado.  
Face 1: Capitel com folhas média e inferior. As folhas inferiores dispõem-se  contiguamente. Os intervalos das folhas média são maiores de 

modo a dar espaço ao caulículo. As folhas estão quase completamente aderentes ao cálato e a ponta da folha revira-se formando uma pequena 

ponta em V ou seja aparece com a ponta bilobada.  
 O capitel, na orla do cálato, apresenta uma ornamentação de  três semicírculos de cada lado do florão. Por baixo destes semicírculos, losangos 

com um pequeno traço no seu interior. Apresentam alguma semelhança com os óvulos da decoração jónica. Dos intervalos das folhas médias 
nascem os caulículo que se dividem em hélices e volutas.  As espirais das volutas dispõem-se em face sobre uma saliência quase paralelipipédi-

ca que sobressai no capitel e que é o relevo da voluta. A saliência da voluta do lado direito não se apresenta com o volume das restantes e a 
espiral apresenta-se mais em face. Esta diferença nota-se também na face 2. As hélices têm espirais afrontadas no eixo do capitel sob o florão 

que parece ser uma folha de palma embora os seus traços estejam um pouco esbatidos. Nota-se a altura do ábaco.Nesta face, as hélices apresen-
tam uma cor diferente. 

Face 2: O esquema compositivo é idêntico. A folha média central está muito apontada ao dobrar sobre si própria. A espiral da voluta do lado 
esquerdo não apresenta o mesmo volume paralelipipédico, pelo contrário,  estreita de tal forma que as espirais das faces 1 e 2 quase se tocam. 

Face 3: O esquema compositivo mantém-se. É nesta face que melhor se distingue o florão. A folha inferior esquerda está fragmentada. 
Face 4 :O esquema compositivo é idêntico. 

Tipologicamente, este capitel, de linhas simples e sóbrias, consegue integrar-se, sem grande controvérsia, num conjunto formado por capitéis 
de folhas lisas de tipo coríntio. Um tipo de capitel que é uma criação original romana. Até ao séc. II, este tipo de capitel romano, apresenta os 

seus elementos formais e ornamentais completos,( Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, op. Cit.., p.153), situação em que se inclui este capitel.  
As dificuldades surgem ao se tentar situar cronologicamente este capitel  tal como o seu congénere PCS033 da igreja matriz. Alguns autores 

que citámos no início desta ficha , aceitam as características classicizantes  deste capitel mas  não aceitam que se trate de um capitel romano 
nem sequer tardo-romano ( Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Cláudio Torres, Santiago Macías).  Estes autores consideram estes capitéis 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 
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Capitel Nº: PCS034 
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atribuíveis aos séculos VIII e  IX.  
Tentando fazer um ponto da situação e uma reflexão sobre os capitéis da Igreja Matriz de Mértola: 

 
  1. Um ponto indiscutível: este capitel apresenta características formais e ornamentais que o classificam na tipologia folhas lisas, tipo 

coríntio; 
 

  2. Vários pontos a discutir e a pensar: 

 
            A) As volutas e as espirais: Carlos Alberto Ferreira d Almeida salienta a sua estilização e  Cláudio Torres aproxima-as das volutas 

do capitel nº 6 de Santo Amaro de Beja; 
 Parece-nos que as parecenças residem no tipo do motivo com caulículos delgados desdobrando-se em V para hélices de volutas. A 

dimensão e aspecto geral é, no entanto, totalmente diferente. As de Santo Amaro de Beja são  maiores e muito mais atractivas. Não é 
desadequado que este motivo norte-africano, sudeste peninsular, se manifeste em Mértola.  

Outro aspecto particular a analisar é o volume paralelipipédico em que se apoiam as espirais das volutas na continuação do ábaco. 
 

              B) O ábaco tem provavelmente o formato coríntio. Aparece bastante recuado sobre o cálato e estende-se nos seus vértices até às 
saliências em paralelepípedo das volutas, com se fosse um corpo único. Semelhanças com os capitéis EBR006 e EBR007 de Alcácer do 

Sal. 
 

              C) O florão: este motivo apresenta-se direito e não invertido. Podemos questionar: será uma palmeta ou uma vieira? A posição 
direita ou invertida deste motivo, que parece o mesmo, é certamente um aspecto a levar em conta. É possível que a determinação deste 

elemento ajude no despiste cronológico. O motivo do capitel 3 de Beja está invertido. Será viera? Os capitéis, na genealogia do coríntio 
romano pode apresentar como florão, vários tipos vegetais desde a roseta à folha de palma. Maria Cruz Villalón, (Mérida visigoda, Bada-

joz, 1985) apresenta um capitel do pórtico neogótico da Alcazaba de Mérida, com um florão direito, em que se marcam distintamente os 

folíolos e designa-o como palmeta. Para esta autora, esse capitel aproxima-se muito de uma plástica hispanovisigoda (capitel nº 323). A 
representação de um florão, motivo vegetal aparecendo direito está presente na tradição romana e visigótica. O capitel das termas de 

Miróbriga apresenta um motivo axial como o dos capitéis da Igreja Matriz de Mértola (ver capitel nº 31) 
Carlos Alberto Ferreira de Almeida (História da Arte em Portugal, vol. 2, Alfa, 1993, p. 86) refere-se ao motivo invertido dos capitéis de  

Alcácer do Sal (motivo invertido) como uma vieira e aos da Igreja matriz de Mértola como vieira também, estando estes direitos. É um 
exemplo da confusão que este motivo pode trazer e cuja determinação concreta deste elemento, representado direito, em comparação com 

outros, poderá ajudar a encontrar uma proximidade cronológica para estes capitéis. Na nossa opinião, o motivo direito como se encontra 
nos capitéis da igreja matriz de Mértola  é uma palmeta na tradição romana. 

A determinação concreta deste elemento, representado direito, em comparação com outros, poderá ajudar a encontrar uma proximidade 
cronológica. 

 
  D) O formato bilobado das folhas dobradas apresenta um paralelo com um capitel tardio de Kherba des Aouissat, norte de África referi-

do por Pierre Cadenat (Chapiteaux Tardifs du Limes de Maurétanie Cesarienne dans la region de Tiaret, Antiquités Africaines, p. 247 e 
248) o que acentua ainda mais o fundo mediterrânico e norte –africano nas produções alentejanas de Beja e Mértola 

 
   E) Um elemento original a analisar: as ornamentações geométricas da orla do cálato. Parecem óvalos como os que são próprios dos 

capitéis jónicos mas apresentam-se em apenas metade, em semicírculos. O capitel PCS0034 acrescenta losangos aos semicírculos. Uma 
decoração similar surge no ábaco de capitéis coríntios romanos conforme exemplos apresentados por Barrera Antón, capitéis nºs 41 e 48 

e datados do séc. II. Em território português, o capitel ―in situ‖ das termas romanas de Miróbriga apresenta a mesma ornamentação com 
óvalos do cimácio jónico, no limite do cálato estando o ábaco recuado sobre ele. Esta invulgar ornamentação da orla do cálato aparenta, 

de alguma forma a decoração de alguns capitéis compósitos de folhas lisas da Mesquita de Kaiorouan que Noureddine Harrazi cataloga 
( Noureddine Harrazi, Chapiteaux de la grande mosquée de Kaiorouan, vol. II, 1982, capitéis nºs 143,144).   

Em relação a este capitel, as ideias formuladas para o PCS0033, mantêm-se. A proposta provisória aponta para o contexto romano da 
Antiguidade Tardia, finais do séc. III/séc. IV. 

Romano (III/IV)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

Folhas lisas, coríntio, hélices e volutas em V 

 

 

 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: 

Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS035 Sim 

Museu Arqueológico de Serpa (Castelo) 

Salvador 

Serpa 

Beja 

Alcáçova do Castelo de Serpa, nº 88 

 

 

Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 

35. 

Estava na parede de uma casa Brinches. Brinches, 11 km a norte de Serpa 

Serpa 

Beja Sim Sim 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Este capitel apresenta-se, de um modo geral, num razoável estado de conservação, embora um dos 

seus vértices se apresente danificado e não deixe observar a forma das volutas. Razoável. A pedra 

apresenta  patine. 



 

Romano (IV)  

Altura= 32,5 cm; Largura vezes comprimento= 36,5cm vezes 36,5 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 32,8 cm; Diagonal do ába-
co= 60 cm; o ábaco é quadrangular, quase um plinto.Ábaco: distingue-se ligeiramente em face; o seu formato é quadrangular. A diago-

nal do ábaco mede 60 cm. Em relação à altura do capitel, 32,5 cm, não está muito longe da proporção vitruviana.   
Material: mármore de Trigaches ou de Serpa? 

Folha inferior com dezasseis folhas distribuídas quatro por cada face. Entre as faces 3 e 4 nota-se um pequeno desajuste que faz com a face 4 quase só 
apresente três folhas em face e que o ângulo direito tenha uma folha; Folha média com dezasseis folhas ocupando os intervalos da folha inferior; tem três 
folhas à face e uma em cada aresta;  Florão no ábaco e que o ultrapassa em altura.o capitel parece apresentar um moldura de secção circular, astrágalo que 
circunda o florão e acompanha a linha do ábaco. Parece definir as duas partes do capitel: ábaco e cálato. Pode também relacionar-se com as volutas. Este 
elemento também se verifica em alguns capitéis mais pequenos de pilastrinha ou pilarzinho como no grupo episcopal egitaniense. 
Face 1: Duas folhas, inferior e média no cálato. As folhas estão contígua, aderentes ao cálato e salientam-se na ponta semicircular. Quatro folhas no pri-
meiro nível na face do capitel. A folha média tem três folhas que nascem dos intervalos das folhas do nível mais baixo e ainda duas folhas na aresta do 
capitel, sob o intervalo das folhas inferiores, suportando as respectivas volutas. O florão ou  motivo axial do qual não se notam as formas, ultrapassa a 

altura do ábaco e está semi-rodeado  por uma moldura de secção semicircular, convexa, um astrágalo que, no entanto se encaminha para os vértices. Esta 
moldura contorna o florão e a linha do ábaco e inclina-se para os ângulos do capitel nas quais apenas se pode visualizar um volume que podemos conside-
rar como as volutas. No entanto, a percepção que temos delas é vaga. As folhas médias laterais cumprirão certamente a sua função de sustentar este volu-
me.  
Face 2 : Repete-se o mesmo esquema embora a parte direita do capitel esteja danificado sobretudo na zona da voluta. 
Face 3: Nesta terceira face torna-se mais visível a linha do ábaco no lado superior direito sobrepondo-se à moldura que envolve o motivo axial. Nota-se o 
ângulo esquerdo partido. 
Face 4 : Esta face demonstra algum desequilíbrio na composição dos seus elementos. As quatro folhas inferiores vão decrescendo em tamanho da esquer-

da para a direita. A lógica da sobreposição das folhas perdeu-se e do lado direito coincide uma folha inferior com a aresta do lado direito. As folhas 
médias já não se localizam nos intervalos das inferiore mas quase sobrepostas. A parte do capitel constituído pelo florão/motivo axial, volutas e ábaco está 
tão apagada que quase constitui um todo do qual se não distinguem as partes.  
Tipologicamente, este capitel inclui-se no conjunto dos capitéis de folhas lisas, de matriz coríntia. Apesar da parte superior do capitel, sobretudo junto aos 
vértices, estar fragmentada e os seus motivos menos nítidos, pode considerar-se que o capitel possui um relevo sob o florão que se estende aos vértices do 
capitel e que pode equivaler às volutas. O ábaco em face é apenas sugerido e o seu formato demasiado rectangular. O capitel não tem registo de hélices 
nem de caulículos. O elemento ornamental que mais prende a atenção e que torna esta peça muito particular é o excessivo número de folhas, num total de 
32, repartidas entra as folhas inferior e média. Este total é o dobro de um capitel coríntio. Por outro lado, ao se produzir tantas folhas neste capitel, provo-

cou-se, inadvertidamente , um desajuste na face nº 4 entre a distribuição das folhas pela face e a relação entre elas.  
Pode considerar–se que se trata de uma abordagem rural do capitel de influência coríntia de folhas lisas, em que se nota a permanência da informação 
respeitante à algumas características básicas deste tipo de capitel: folhas sobrepostas e proporção ábaco/altura do capitel. No entanto, a interpretação deste 
modelo, sofre alguns desvios, no excessivo número de folhas e a sua distribuição pelas faces.  
Maria Angeles Gutiérrez Behemerid (Capiteles de la Peninsula Iberica, Valladolid, 1992, capitel nº 681, p. 156) apresenta um capitel de folhas lisas , 
coríntio de Barcelona que apresenta as volutas e as hélices em ―forma de cinta plana‖ conferindo à parte superior do cálato um aspecto ondeado que se 
assemelha um pouco ao elemento que rodeia o motivo axial  do capitel de Serpa. O Capitel de Maria Angeles Gutiérrez está datado do séc. III mas apre-
senta um pormenor de elementos ornamentais e rigor técnico que, de facto, o capitel de Serpa não possui. Por esse motivo, o capitel de Serpa será poste-
rior e resultado da produção mais localizada num meio rural. 

Poderemos considerar estar perante um capitel pertencente à Antiguidade Tardia, contexto romano (séc. IV). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: PCS035 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS036 Sim 

Museu Arqueológico de Serpa (Castelo de Serpa) 

Salvador 

Serpa 

Beja 

1.9. em exposição no piso 2 

 

O capitel tem uma face em que o relevo foi apagado 

e no leito de pose, um vértice encontra-se partido 

O capitel parece ter um entalhe no leito de assen-

tamento possivelmente para outra utilização ou 

outra forma de encaixe (ver PCS029) 

Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 

36. 

  

 Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

De imposta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Suévico (V/VI)  

Altura= 27/28 cm; Comprimento vezes largura = 26cm vezes 20,5 cm; Diâmetro = 12,5 cm; 

Ábaco/Imposta: em forma de paralelepípedo rectângulo; Cálato: de forma quase cilíndrica. 

Quatro folhas que se estendem pelas arestas do capitel  e cujas pontas atingem o seu vértice;  Na face do capitel no seu eixo, as pontas infe-

riores das folhas unem-se em pontas formando um losango; O capitel na parte superior do seu cálato forma dois relevos circulares conve-

xos preenchidos com motivos vegetalistas; 
 Sobrepostos a esses dois relevos, numa das faces, parece quase ver-se um motivo figurado com dois coelhos a correr na direcção um do 

outro (?).O cálato termina numa breve orla antecipando a imposta;  Na imposta, uma série de (da base da imposta para o topo): Listel 

saliente, unha, listel saliente, Escócia, listel saliente. 

Face 1: Nesta face, um cálato quase cilíndrico, decorado com motivos vegetalistas:  as duas folhas angulares  unem-se em pontas alterna-

das, formando junto ao leito de assentamento um semicírculo e, no seu ponto de união, um losango. Sobre as folhas inferiores unidas, os 

dois relevos côncavos esculpidos com talos vegetais.; finalmete, um hipotético motivo figurado, de dois animais a correr um no sentido do 

outro. Sobre o cálato, a sua orla. A imposta encontra-se unida ao cálato. 

Face 2: Esta face foi intencionalmente danificada. Nota-se o motivo das folhas junto ao leito de assentamento. 

Face 3 : A composição desta face é idêntica à face 1 mas, de um modo geral encontra-se mais esbatida. O pormenor do registo inferior das 

folhas é bastante visível. 

Face 4: A composição da face é idêntica mas não tão visível quanto a face nº 1. 

 
Este capitel de imposta apresenta  dificuldades numa leitura completa dos seus motivos ornamentais. Por outro lado, é bastante interessante 

a união de folhas que se nota nos registo inferior das faces e que, através do desenho, se tentou visualizar. 

Este tipo de união entre as folhas faz, de alguma forma lembrar, a união das folhas, embora no ângulo, do capitel PCS0019 de Beja. 

Por outro lado, Theodor Hauschil, (Hispânia Antiqua, Madrid, 1978, p. 66), apresenta um desenho (a partir de um fotografia) de uma pilas-

tra de Gamzigrad, Servia, a sul do rio Danúbio e perto de Zajecar, dos  séculos VI,VII que apresenta um motivo muito idêntico a este. 

Este tipo de motivo criando figuras geométricas na união das folhas, tem a sua origem nos capitéis romanos coríntios asiáticos de folhas de 

acanto espinhoso com origem na Ásia Menor. A sua difusão no Ocidente data do séc. III com grande desenvolvimento no séc.IV abrangen-

do desde a Ásia Menor até à Espanha. As folhas terminam em forma estreita e apontada. Maria Angeles Gutiérrez Behemerid afirma:‖ Su 

nota más peculiar son las irregulares figuras geométricas que configurán los lóbulos de las distintas hojitasl aproximarse entre si, e las 

hojas de la primeira corona, generalmente son dos triângulos, un rectângulo e un rombo.‖ (op. Cit. Pp. 146-147).  

 
O capitel de imposta PCS036 descende , portanto da linha romana de folhas de acanto espinhoso com este específico tratamento das pontas 

das folhas. Esta característica perdurou na plástica bizantina. Este capitel com o pormenor da união da folhas,  dimensão relativamente 

reduzida e tipo de capitel de imposta, pertencerá provavelmente ao contexto suévico-visigótico da Antiguidade Tardia, (séc. VI-VII) com 

influência bizantina. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Quatro folhas nervuradas, influência bizantina 
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Capitel Nº: PCS036 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS037 Não 

Museu Arqueológico de Serpa (castelo) 

Salvador 

Serpa 

Beja 

1.3. em exposição no piso 2 do Museu 

 

Peça que está partida, faltando-lhe metade. 

Esta peça foi escavada por dentro, com um orifício no meio para escoamento. Pode ter servi-

do como pia. 

Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 

37. 

Uma nota escrita nesta peça refere: ― Serpa rua da Parreira(?) 88‖.  

Serpa Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura= 18 cm; 

Cálato :Folhas: ovais, umas maiores alternadas com outras mais pequenas. Estas parecem folhas de água.  

As folhas maiores têm marcada a zona da nervura interna. 

 Molduras: Leito de assentamento com estreitamento.  Sobre o cálato: um filete seguido de um toro. 

As faces não estão delimitadas por formas geométrica de faces planas com arestas e vértices mas é um todo circular, cónico. Por essa 
razão as suas faces serão descritas em conjunto. 

As suas faces são ornamentadas com folhas maiores intercaladas com folhas mais pequenas ovais e com as bordas redondas. As folhas 

mais pequenas são folhas de água e as maiores têm a nervura central marcada. Ambas se apoiam sobre a faixa mais estreita do cálato e 

distribuem-se igualmente pelo diâmetro da peça. 

Inicialmente e, ao primeiro olhar, esta peça confunde-se com uma base. Um olhar atento mostra que, dessa forma, as folhas ficariam  em 

posição invertida (apesar de existirem capitéis com folhas invertidas). A posição natural desta peça é, pois a que se apresenta nesta pági-

na, correspondendo a um capitel distinto do habitual. Pensabene ( Scavi di Ostia, I Capitelli, vol. VII, capitel nº 553, p. 137) apresenta 

um capitel em parte semelhante a este, no formato e ornamentação, único exemplar em Óstia e que o autor considera ter pertencido ao 

teatro renovado, nessa altura, com Cómodo e Septímio Severo (finais séc. II e princípios do III). A principal diferença entre o capitel de 

Óstia e o exemplar de Serpa é a presença, no primeiro de um ábaco e motivo axial que Pensabene considera em esboço.  

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncocilíndrico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

 Impossível medir 

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Folhas de água 
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Capitel Nº: PCS037 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS038 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia-Reservas 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

2004.505.12 

 

O capitel encontra-se separado do seu conjunto. O 

leito de espera apresenta desgaste numa das arestas. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Lisboa, 

1962. 

Santiago Macías, Mértola, o último porto do Mediterrâneo, vol. I, CAM, Mértola, 2005; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, 

os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 42;Licinia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, Corpus de 

Escultura Arquitectónica, Vol. II (parte 3), 2008, pp.636-637. 

Área palatina ou Rossio do Carmo(?) Mértola 

Mértola Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Colunelo integrado 

Bibliografia: 

Pacense 
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Visigótico (VII/ 

O capitel apresenta um formato entre o troncónico e o troncoprismático, quase cúbico. As medidas de largura, comprimento e 

diâmetro são de 9 cm. 

Capitel nº 125 (lâmina XIV) de D. Fernando de Almeida que se lhe refere como ―capitelzinho de Mértola (…)É cúbico no terço superior. 

Decorado com volutas.‖, p. 204. 

Santiago Macías refere que algumas peças oriundas de Mértola, do Rossio do Carmo ou da área palatina e que estão no Museu Nacional de 

Arqueologia, nomeadamente este capitel, não podem servir de aferidores da época de construção do edifício (basílica paleocristã do Rossio 

do Carmo), p. 260. 

Rossio do Carmo ou área palatina (área a Norte da zona mais antiga de Mértola, perto do Castelo. Espaço que produz grande informação 

para o período entre a Antiguidade Tardia e a Reconquista Cristã. É uma plataforma que inclui uma basílica, muros que indicam ocupação 

nos séculos V/VI, muralha da cidade, criptopórtico, e podium ocupado pela igreja matriz e onde se deve ter situado um monumento impor-

tante. (Santiago Macías, p. 319). 

Esta indicação de proveniência é dada por D. Fernando de Almeida e Santiago Macias. Os ficheiros do MNA que consultámos referem que 

todos os registos com a indicação inicial de 2004 foram feitos nesse ano e são de proveniência desconhecida. 

Ábaco e cálato sem distinção formal. Nota-se uma pequena altura sobre as volutas que poderá ser um ábaco. 

Possui volutas adossadas nocálato;  Motivo axial, triângulo invertido no ábaco. O esquematismo dos elementos fundamentais do capitel, 

volutas e folhas produzem uma ligação entre o motivo axila e a folha, formando como que dois triangulos unidos pelo vértice.Molduras: 

sinais de um astrágalo no leito de assentamento, vestígio da ligação integrada a um fuste. 

Face 1 : Os elementos mais significativos apresentados por este capitel são as suas espirais de volutas. Possui uma folha no centro formada 

pelo triângulo invertido. As suas volutas nascem junto ao astrágalo, no leito de assentamento, as suas hastes sobem pelo cálato e enrolam-se 

em espiral nos ângulos do capitel. As hastes das duas volutas estão adossadas. Do meio das duas volutas que nascem na base do capitel surge 

um ornamento em triângulo que parece encontrar equivalente num triângulo invertido que ocupa o lugar do florão num espaço que pode ser 

já considerado como o do ábaco. Na decoração do ábaco não se nota mais nada. A zona do astrágalo apenas se nota no centro da face. Nos 

bordos já não se nota o relevo do astrágalo. Tonalidade acastanhada nas volutas que parece ser tinta. 

Face 2: Os elementos constituintes são os mesmos, no entanto, encontram-se diferenças significativas: não existe já o relevo convexo do 

astrágalo. As volutas nascem desse leito de espera do capitel e sobem pelo cálato, estando as suas hastes adossadas embora as espirais das 

volutas estejam desniveladas uma em relação à outra o que não acontece na face um. A espiral da direita apresenta alguma erosão. Os mes-

mos elementos triangulares estão presentes no cálato e no ábaco, ligação esquemática folha/motivo axial.  

Face 3 : Estão presentes os mesmos elementos constituintes embora, neste caso as hastes das volutas não cheguem a tocar-se propiciando 

uma ligação entre os elementos triangulares presentes no cálato e no ábaco. Existe uma tonalidade acastanhada no leito de pose deste capitel. 

Apresenta vestígios de cor amarelada junto ao motivo axial. E tinta castanha junto ao leito de assentamento.  

Face 4 : Possui os mesmos elementos constituintes, notando-se que as hastes das volutas não estão adossadas permitindo a ligação entre os 

elementos do cálato e do ábaco. As volutas estão niveladas notando-se bastante bem as suas espirais. Nota-se do lado direito um pequeno 

corte na pedra e o brilho do seu material.   

O capitel de colunelo de estrutura integrada de pequenas dimensões, apresenta um motivo iconográfico de linhas simples, centrado nas volu-

tas e nas suas hastes e elemento geométrico do ábaco. A voluta torna-se quase numa síntese do capitel. Integra-se nas peças arquitectónicas 

de carácter litúrgico utilizadas nos edifícios do contexto visigótico da Antiguidade Tardia séc. VII - VIII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não Troncoprismático 

Recto(90º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

Folhas nervuradas, coríntio volutas em V 
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Capitel Nº: PCS038 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS039 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia (reserva) 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

MNA 6499 

 

O capitel tem uma aresta fragmentada e tem, junto ao leito de 

assentamento, uma parte do fuste ou de moldura, astrágalo. 

O capitel tem, no leito de espera, um orifício relacionado 

com as suas primitivas funções ou  destinado a posterior reutilização. 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Lisboa, 

1962; Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e Funerária dos séculos IV ao VIII, a 

sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 1987; 

Santiago Macías, Mértola, o último porto do Mediterrâneo, vol. I, CAM, Mértola, 2005; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, 

os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 43.Licinia Wrench, Decoração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, Corpus de 
Escultura Arquitectónica, Vol. II (parte 3), pp.638-640. 

Área palatina ou Rossio do Carmo(?) Mértola 

Mértola Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel 

Colunelo integrado 

Bibliografia: 

Pacense 
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Visigótico (VII/VIII)  

Altura= 14 cm; Comprimento = 11 cm e largura = 7,5 cm/8 cm; Diâmetro (apesar de o leito não ser circular). 

Material = mármore branco de Estremoz. 

Capitel nº 126 de D. Fernando de Almeida referindo-se-lhe como ― pequeno capitel e restos de fuste em mármore (…) Notar a estiliza-

ção da metade inferior com largas folhas lisas (palmeira?)‖, p. 204. 

Maria Amélia Fresco de Almeida (capitel nº 21) considera que este capitel, pelas suas dimensões, teria uma ―…funcionalidade específi-
ca: ou relacionado com uma mesa de altar ou aplicado a um vão sobre pequenos colunelos na zona da iconostase. O tipo de decoração 

revela já a modificação que os capitéis vão sofrer a partir do Baixo Império, a nível de simplificação dos elementos e de interpretação 

mais livre dos cânones clássicos.‖, 153. 

Santiago Macías refere que algumas peças oriundas de Mértola, do Rossio do Carmo ou da área palatina e que estão no Museu Nacional 

de Arqueologia, nomeadamente este capitel, não podem servir de aferidores da época de construção do edifício (basílica paleocristã do 

Rossio do Carmo), p. 260. 

Esta informação de proveniência foi dada por D. Fernando de Almeida e Santiago Macias. Os ficheiros consultados do MNA indicam 

tratar-se de um capitelzinho de mármore talvez do séc. VII e de proveniência desconhecida. 

Ábaco e cálato sem distinção formal. Nota-se uma pequena altura sobre as volutas que poderá ser entendido como um ábaco. 

folha única angular em número de quatro; 

 Cálato ocupado por um motivo em ângulos encaixados em sentido descendente com quatro linha em cada lado e que pode ser uma 

folha de palma; Duas volutas de hastes delgadas nascem da folha de palma e abrindo-se em V dispõem uma voluta em face com a espi-
ral bem delineada a bisel. 

  Motivo em ângulos encaixados em sentido ascendente (marcando o contraponto do motivo em espinha do cálato) ocupando o espaço 

acima das volutas e que pode ser considerado como o florão/motivo axial do ábaco. 

Astrágalo junto ao leito de assentamento (?) 

Face 1 : Face onde se nota a presença da moldura de rebordo do leito de assentamento, astrágalo. Este capitel possui uma única folhas e 

cada face possui duas, portanto ao todo estamos perante quatro folhas que se dispõem nos ângulos do capitel e que ocupam 2/3 da altura 

do capitel. As folhas não nascem junto ao leito de assentamento do capitel mas um pouco acima, unindo-se na sua base formando um 

motivo em semicírculo e estão quase completa aderência ao cálato. As folhas estendem-se  pelo cálato até ao ponto em que sustêm as 

volutas. As folhas têm a forma de lança (são lanceoladas) e embora a sua ponta seja saliente, esta não se enrola para o exterior. O centro 

do cálato é ocupado por um motivo em V invertido, biselados, cada V encaixando um no outro dispondo-se ao longo de um eixo central, 

num total de quatro V, muito possivelmente uma palmeta. Este eixo vai ligar-se a um ponto central de onde partem as volutas que com 
longas hastes, enrolam-se em espiral na direcção aos ângulos do ábaco. Acompanhando o movimento destas volutas e preenchendo o 

espaço do motivo axial do ábaco, encontramos um motivo em V aberto e sobreposto que, nesta face, não estão equilibrados encontrando

-se três braços num lado e dois do outro. As volutas de espiral vincada apoiam-se nas folhas angulares. A peça parece ter a toda a sua 

volta manchas brancas provocadas por fricção (ou restos de tinta branca). Esta face do capitel apresenta indicações escritas a lápis, indi-

cações muito provavelmente do próprio museu. Da folha do lado esquerdo está um número a lápis que se inicia por 643 seguido de um 

outro algarismo e na folha do lado direito está o número 360 dentro de um círculo com um indicação vertical por baixo parecendo indi-

car séc. VII (?).  

Face 2 : Esta é uma face mais estreita. Os motivos que a compõem são os mesmos. As duas folhas dispõem-se nos ângulos do capitel 

contendo ao centro a folha de palma invertida e com sulcos (folíolos)sobrepostos em número de cinco. Desse eixo central de V inverti-

dos, prolongando-o, encontra-se a base das duas volutas dispostas angularmente em espiral. A voluta do lado esquerdo está  intacta mas 

a do lado direito está destruída e não se nota. Ocupando a zona do ábaco e do motivo axial, a composição em três V biselados.  

Face 3 : Os elementos de composição são os mesmos mas toda a parte esquerda encontra-se destruída. Encontramos a folha no cálato 
com cinco folíolos. As folhas angulares e o motivo em V, ou em espinha, no ábaco com  número de três como na face anterior. 

Face 4 : Os mesmos elementos que compõem o capitel estão presentes nesta face. A folha do lado direito está fragmentada. O motivo 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

Pequeno Pequeno 

Rectangular Sem relação com proporção vitruvia-

0-14 cm 
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Capitel Nº: PCS039 



 

Visigótico (VII/VIII)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio volutas em V 
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central com cinco v invertido em bisel notando –se aqui quase o motivo cruzado que resulta da conjugação das volutas 

que abrem para os ângulos do capitel  e o motivo biselado que ocupa o cálato do capitel. As espirais das volutas estão 

bem marcadas e nítidas.  

Tipologicamente este capitel demonstra uma simplificação e estilização dos elementos do capitel coríntio. Possui os seus 

elementos formais conjugados num bloco único. Possui uma folha média lisa, de acanto que ocupa os ângulos do capitel . 
No cálato, uma palmeta em bisel invertida numa composição pensada para conjugar em contraponto com as volutas e 

motivo central. Praticamente e, de uma forma muito sintética, possui os elementos do capitel coríntio. Demonstra cuidado 

na sua composição e articulação de elementos ao qual se junta a valorização do mármore branco de Estremoz . Dois por-

menores ornamentais são de sublinhar: 

       1. O pormenor de o arranque das folhas não se fazer junto ao leito de assentamento do capitel mas um pouco acima 

já foi encontrado noutros exemplares de capitéis de maiores dimensões e tipos distintos ( capitéis de colunas isentas) 

como é o caso do capitel PCS006 de Santo Amaro de Beja  ou o capitel nº 416 de Mérida, referido por Maria Cruz Villa-

lón ( op. Cit. P. 151 e 251, ver capitel n º 40 deste trabalho); 

       2. As volutas de espirais bem marcadas e salientes no biselado das sua arestas. Este motivo que se integrada numa 

forma divulgada na Antiguidade Tardia no norte de Africa e sul da Península  está também presente neste capitel.   

Este capitel de reduzidas dimensões com um orifício no leito de espera, articualr-se-ia a um outro elemento como um pé 

de mesa num pequeno espaço sagrado. Pensabene (ver capitéis de ―trapezofori‖, Pensabene, Scavi di Ostia, nºs 766-775) 
inclui alguns exemplares de capitéis utilizados em espaços  com funções diferentes das que habitualmente atribuímos aos 

capitéis, como por exemplo, a função de um pé de mesa. Alguns capitéis com estas funções foram apresentados por Pen-

sabene e incluem decoração vegetalista na forma de uma folha completa verticalmente disposta ou várias ( como a orna-

mentação da face do capitel PCS019).  

 Esta peça corresponde ao tipo de peças comuns no contexto visigótico da Antiguidade Tardia, séc. VII -VIII. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS040 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia (reservas) 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

MNA 6500 

 

Este capitel está fragmentado no leito de assenta-

mento e junto ao leito  

de espera, num dos seus vértices. 

Não aparenta 

 D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Lisboa, 

1962; Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e Funerária dos séculos IV ao VIII, a 

sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 1987; 

Santiago Macías, Mértola, o último porto do Mediterrâneo, vol. I, CAM, Mértola, 2005; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, 

os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 44. 

Área palatina ou Rossio do Carmo Mértola 

Mértola Beja 

Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Colunelo integrado 

Bibliografia: 

Pacense 
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Visigótico (VII/VIII)  

Altura = 12 cm; largura = 10,5 cm e comprimento= 10,5 cm; Diâmetro (leito de assentamento quadrangular próximo do circular)= 8,5 cm;  
Capitel nº 127 de D. Fernando de Almeida: ―Outro pequeno capitel de Mértola, semelhante ao anterior no conjunto mas diferente  nos por-

menores.‖(p. 204); 

Maria Amélia Fresco de Almeida ( capitel nº 22) considera este capitel do mesmo tipo do anterior mas com um composição mais s implificada. Considera 
ainda que ―Pelas dimensões, deve ter tido o mesmo tipo de função que o anterior.‖(p. 154). 

A mesma recomendação de Santiago Macías que refere que algumas peças oriundas de Mértola, do Rossio do Carmo ou da área palat ina e que estão no 
Museu Nacional de Arqueologia nomeadamente este capitel, não podem servir de aferidores da época de construção do edifício (basílica paleocristã do 

Rossio do Carmo), p. 260. 

Rossio do Carmo ou área palatina (área a Norte da zona mais antiga de Mértola, perto do Castelo. Espaço que produz grande informação para o período 
entre a Antiguidade Tardia e a Reconquista Cristã. É uma plataforma que inclui uma basílica, muros que indicam ocupação nos séculos V/VI, muralha da 

cidade, criptopórtico, e um podium ocupado pela igreja matriz e onde se deve ter situado um monumento importante. (Santiago Macías, p. 319) 

Esta indicação de proveniência é dada por D. Fernando de Almeida e Santiago Macías Os ficheiros consultados do Museu Nacional de Arqueologia refe-

rem que este capitel é de proveniência desconhecida. 

 Ábaco e cálato sem distinção formal. Nota-se uma pequena altura sobre as volutas que poderá ser entendido como um ábaco; Ornamentos:  Uma folha 

única (que atinge em altura as volutas) com um total de oito folhas distribuídas uma em cada face e uma angular; Volutas e espirais; Ábaco com motivo 
axial 

 Molduras: Estreita moldura (astrágalo) que divide o cálato em duas partes: a parte superior de volutas e a parte inferior de folhas. 

Face 1 : Os elementos marcantes deste capitel são as três folhas de cada face que ocupam dois terços da altura do capitel e que estão aderentes ao cálato. 
As folhas são lanceoladas, estão separadas umas das outras e não chegam a dobrar-se na ponta. Estas folhas são lisas e, nesta face 1está a forma da folha 

em lança delineada como um contorno.  Mas tal apenas se nota na folha central. As folhas dos ângulos são lisas. Entre a parte  do cálato ocupada pelas 

folhas e a parte das volutas e ábaco existe uma moldura de secção semicircular convexa (pequeno astrágalo?) que parece subdiv idir os dois espaços.  A 

parte do cálato ocupado pelas folhas é o mais alto. As volutas partem do mesmo ponto e enrolam-se dirigidas para as arestas do capitel. O espaço entre o V 

aberto pelas volutas, espaço axial parece tomar a forma de um motivo axial liso em forma de triângulo invertido.  
Face 2: Esta face apresenta pintura a preto que cobre o interior da voluta direita. A voluta esquerda está muito esbatida. Nesta face, o espaço do cálato e o 

espaço das volutas parece estar igualmente distribuído o que ilustra uma diferença de proporção entre esta 2ª face a primeira. As folhas são as três lisas e 

aderentes ao cálato. A parte esquerda da voluta e ábaco está desgastada. 
Face 3 : Mantêm-se os mesmos elementos constitutivos. As folhas são lisas, lanceoladas e aderentes ao cálato. Nota-se a moldura que separa as duas partes 

do cálato. A parte das folhas encontra-se partida junto ao leito de assentamento danificando a folha central. As três folhas são lisas e têm uma boa margem 

de espaço de intervalo entre elas. As espirais das voluta notam-se muito bem.  
Face 4 : A diferença que aqui se nota é o facto de a folha central ter uma nervura central. A parte superior direita incluindo a voluta e a parte do motivo 

axial estão destruídos. Nota-se parte da espiral do lado esquerdo. 

Este capitel apresenta um paralelismo 4/4 mas as suas faces apresentam diferenças que, talvez devidas a alguma inabilidade no talhe, desequilibram o capi-
tel nas suas faces. É um capitel de colunelo como os dois anteriores e o espaço mais reduzido que ocupariam, um pequeno lugar  provavelmente ligado à 

liturgia. O primeiro capitel deste conjunto, PCS038 é que se diferencia pelo material que é de Mármore de Trigaches, enquanto os outros são de mármore 

branco, provavelmente de Estremoz.  Pode considerar-se, mais uma vez que este capitel  contém  a ideia do capitel coríntio com os seus elementos básicos: 

folhas, volutas e, embora com algum esforço, motivo axial e ábaco. Um paralelo encontra-se no capitel de coluna isenta PCS017 de Beja que salienta as 

volutas como um elemento essencial para além das folhas caneladas se parecerem com a folha de uma das faces deste colunelo. Deste três capitéis ressalta 
a valorização iconográfica das volutas recordando a presença mesmo em tipos muito diferentes de capitel a presença do motivo levantino de volutas e espi-

rais em V. A solução formal é uma condensação destes elementos tal como a solução integrada de um colunelo com capitel, fuste e base. 

 
Este capitel de colunelo integrado corresponde ao tipo de peças usuais do contexto visigótico da Antiguidade Tardia, sécs. VII—VIII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Sim Não Troncoprismático 

Recto(90º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

0-14 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio volutas em V 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: 

Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS041 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia (reserva) 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

E 6465 

 

Capitel em bom estado, ligeiramente partido 

num dos vértices do ábaco e folha angular. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Lisboa, 

1962; Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e Funerária dos séculos IV ao VIII, a 

sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 1987; 

Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 3 vols, UNL, Lisboa, 1997;Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, 

os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 45. 

Beja, de acordo com D. Fernando de Almeida; segundo os registos 

consultados no MNA, este capitel é proveniente dos arredores de 

Lisboa. Assim o considera também Lídia Fernandes. 

 

Beja 

Beja Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 490 



 

Altura= 24, 5 cm; Largura e comprimento= 33 vezes 33 cm; Diâmetro = 23,5 cm. 
Capitel nº 131 de D. Fernando de Almeida: ―Capitel em calcáreo de S. Brissos, ―vindo do Alentejo‖ segundo o livro de entradas 

(possivelmente de Beja) e guardado no Museu Etnológico.‖(p. 205); Maria Amélia Fresco de Almeida, por lapso, considera sob o número 10, 
dois capitéis diferentes, um é este com o número de inventário E 6465  e outro é o capitel PCS042 deste trabalho. Considera, numa apreciação 

global, que se trata ―de uma interpretação muito estilizada dum coríntio clássico‖(p. 140). Capitel nº 92 da Lídia Fernandes que o classifica 
como capitel de coluna de folhas lisas dos inícios do séc. IV. 

Ábaco,  perfeitamente marcado com altura razoável nas faces e pelos formato do leito de assentamento verifica-se que segue o formato do capi-
tel coríntio normal. A diagonal do ábaco mede 44 cm, valor que se aproxima de uma proporção correcta diagonal do cálato/altura do capitel, ou 

seja 47 cm. Cálato com folha inferior em número total de quatro folhas distribuídas uma por face do capitel; Folha angular média em número 
total de quatro folhas distribuídas pelos ângulos do capitel a suster a folha/voluta; Folha voluta angular; Ábaco com florão /motivo axial rectan-

gular. Molduras: Orla do cálato  
Face 1: Este capitel possui folha inferior lisa e redonda na ponta. No centro da face deste capitel destaca-se a folha central inferior com 2/3 do 

seu limbo dobrados para a frente e uma aderência de 1/3 da sua altura. Os ângulos do capitel são ocupados por duas folhas  sobreposta em que 
uma suporta a folha que se enrola em voluta. Estas duas folhas sobrepostas sustêm o ábaco. O centro do cálato está liso e delimitado na parte 

superior pela sua orla. O cálato tem uma forma de triângulo invertido e truncado no vértice, junto à folha inferior axial. Estão presentes o ábaco 
e o motivo axial  tem um formato rectangular e apoia-se na orla do cálato. 

Face 2 : Esta face possui os mesmos elementos constituintes. Encontram-se espalhadas pela peça alguns restos de tinta branca e castanha 
nomeadamente no ábaco e na ponta da folha central inferior. 

Face 3 : Esta face tem inscrito o número de inventário do MNA a preto. Esquema compositivo idêntico. 
Face 4 : A folha central inferior é, nesta face, mais pequena em dimensões globais, do que a mesma folha nas faces anteriores. A ponta do ângu-

lo superior do ábaco esquerdo está partido bem como a ponta revirada das folhas sobrepostas que o sustêm.   
Este capitel, tipologicamente, insere-se no conjunto de capitéis de folhas lisas de acanto, tipo corintizante de cálato livre. Este capitel é muito 

semelhante a alguns que, neste trabalho, se inserem nesta tipologia e que estão datados pela autora Lídia Fernandes do séc. IV.  
Lídia Fernandes analisa esta peça e reúne argumentos para justificar a proposta de datação deste tipo de peças do séc. IV. Relativamente à análi-

se realizada por Lídia Fernandes devemos salientar os seguintes aspectos: 
 

      1. A autora começa por considerar que este capitel se insere  num ―grupo globalizante‖ (op. Cit. P. 351) de capitéis de folhas lisas, aspecto 
este, indiscutível. Seguidamente, afirma que este capitel define um ―estilo ou tipo decorativo, bem preciso, quer no que respeita a elementos 

decorativos, quer quanto a aspectos morfológicos.‖  Cronologicamente não é difícil, em termos gerais, datar estas peças, ainda que, pelo contrá-

rio, uma definição cronológica estreita seja extremamente difícil de precisar.‖  (op. Cit. P. 351). E desta modo começa por analisar aspectos 
morfológico ( ou formais) que permitam uma datação o mais precisa possível de peças como esta; 

 
    2 Análise morfológica do ábaco e florão: Lídia Fernandes considera que a evolução do ábaco em épocas mais tardias vai aumentando em 

altura e que a decoração do florão se torna mais rara nos exemplares mais recentes. No séc. IV, a evolução do florão caminha para um formato 
paralelipipédico sendo impossível identificar uma ornamentação. Todos estes aspectos se verificam neste exemplar do MNA apontam para uma 

época tardia. Lídia Fernandes acrescenta que o florão deste capitel aparenta um formato em ―lóbulo‖ circular na parte inferior, sendo rectangu-
lar na parte oposta. Na nossa análise, o formato do florão parece simplesmente um paralelepípedo rectângulo. 

3. Outro aspecto que a autora considera morfológico (ou formal): a moldura abaixo do ábaco que distingue este do cálato. Considera que esta 
moldura pertence ao cálato e não é uma dupla molduração do ábaco. A autora encontra exemplos paralelos em capitéis de folhas 

 ― lisas simples e compósitos ― de Óstia ( remete para Pensabene, Scavi di Ostia, VII, I Capitelli Istituto Poligráfico dello Stato, Roma, 1972) e 
indica capitéis como os nºs 437, 468-469, 485, 486, 538, 540)que ilustram esta moldura. É de salientar que estes exemplos são todos de capitéis 

de folhas lisas compósitos e que apenas um destes exemplos se integra na tipologia  deste capitel ( nº 437). Lídia Fernandes afirma que o passo 
seguinte desta evolução é a dissolução da distinção entre ábaco e cálato, aspecto que ocorre nos finais do século IV ou V (op. Cit. P. 351). Efec-

tivamente, consideramos que é a orla do cálato que está presente nesta peça e que distingue bem as duas partes formais do capitel. Esta moldura 
encontra-se nos capitéis de folhas lisas compósito e também noutros tipos. A ausência deste elementos de fronteira como diz Lídia Fernandes, 

no séculos IV/V, leva à conclusão de que este exemplar não deve  ser  posterior aos séculos IV/V. 
 

 4. Análise do elemento decorativo: volutas. Em relação a este elemento, a autora afirma que a percepção das volutas apenas é possível devido 
ao ―espessamento de uma banda localizada por baixo do ábaco‖(op. Cit.p. 352). Este ―espessamento‖ a que se refere Lídia Fernandes é visível 

na fotografia  do ângulo da página anterior. Lídia Fernandes acrescenta que, no cálato, é visível a folha angular com uma moldura sobre a qual 
se encontra uma outra moldura ou seja uma ―duplicação de molduras‖em que uma acompanha a folha angular e outra é aquela que vai dar às 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 491 

Capitel Nº: PCS041 



 

Romano (IV)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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volutas angulares. A autora procura vários exemplos semelhantes a esta ―dupla molduração‖alguns dos quais exemplos portugueses apresenta-
dos por D. Fernando de Almeida. Curiosamente, um dos exemplos é o capitel nº 131 apresentado por D. Fernando de Almeida e que este autor 

indica ser de Beja, ou seja o exemplo desse autor é o mesmo capitel que está a ser analisado pela Lídia Fernandes!  A confusão prende-se com o 
facto de D. Fernando de Almeida  indicar  a proveniência desse capitel de Beja e Lídia Fernandes seguir as indicações do MNA que escreve 

que este capitel como oriundo dos arredores de Lisboa. Trata-se, porém do mesmo capitel. Lídia Fernandes continua a procurar exemplares 
semelhantes a este capitel em Carlos Alberto Ferreira de Almeida, dois exemplares de Beja  que estão incluídos neste trabalho com os números 

PCS024 e PCS025.  
 Lídia Fernandes interpretou como ―dupla molduração, ― a sobreposição da folha angular e de uma outra folha que se enrola como voluta ou 

seja, este capitel é um corintizante em que a voluta se vegetaliza. Carlos Alberto Ferreira de Almeida já tinha classificado estes capitéis como 
corintizantes.  A partir dessa confusão, Lídia Fernandes procurou sempre exemplares semelhantes em Óstia mas em  capitéis compósitos de 

folhas lisas (excepção feita ao número 437)  enquanto que Pensabene inclui exemplos muito claros de capitéis corintizantes de folhas lisas 
como este de Beja /arredores de Lisboa ( por exemplo: capitéis nºs 437,438,439,440,448,449,452).                                    Conclusão: 

1.  O capitel de folhas lisas, corintizante, cálato livre desenvolve-se na parte sul da peninsula. Incluído este capitel no grupo geral dos capitéis 
de folhas lisas, este exemplar é de folhas lisas corintizante e corresponde ao pressentimento de Lídia Fernandes de que se trataria de um tipo 

decorativo bem preciso. Não sendo exclusivo da Península Ibérica,  encontram –se no espaço peninsular várias peças, nomeadamente em Portu-
gal, como Maria Angeles Gutíerrez Behemerid bem ilustrou ( capitéis nºs 711 a 725, treze exemplares compreendidos entre os séculos III e IV 

dos quais 10 se encontram em Mérida, 7 em território português,  os outros três em Málaga e na Menorca.  
Outro aspecto em que divergimos da análise de Lídia Fernandes  prende-se com a questão da classificação tipológica dos capitéis.É opinião da 

autora estar erradamente classificado o capitel nº 711, de Mérida que M. Angeles Gutiérrez Behemerid classifica de corintizante do séc. III. 
Com efeito, é um capitel com o mesmo esquema angular de sobreposição de folhas em que a voluta se enrola numa espiral muito mais vincada 

do que este tipo de capitel costuma apresentar. Apesar desse facto, trata-se de um capitel corintizante que tem também outra  particularidade 
que é a ostentar uma flor de grossas pétalas no ábaco. Por esse facto, a autora espanhola atribui-lhe a cronologia mais antiga, séc. III. Por seu 

turno, Barrera Antón (Los Capiteles Romanos de Merida, Badajoz, 1984, capitel nº 96) inclui este mesmo capitel e data-o dos finais do séc. III, 
começos do século IV.  

Finalmente, não se pode esquecer que este tipo de capitel tem uma particularidade essencial, não referida por Lídia Fernandes, que é apresentar 
o cálato livre sem motivo ornamental. M. Angeles Gutiérrez chama-lhe ―decoração de carácter abstracto no cálato‖(op. Cit. P. 163). A capitel 

da província da Lusitânia pode ser o seu foco irradiador. 

 

 2. A tipologia das folhas inferiores: concha 
Lídia Fernandes sublinha o carácter particular das folhas inferiores que se salientam em relevo acentuado com se fosse uma ―concha‖(op. Cit. 

P. 353) sendo muito raras e correspondendo a uma ―corrente estilística precisa‖(idem). Tomando este tipo de capitel no seu conjunto, tipologia 
de folhas em concha incluída, Lídia Fernandes reconhece ser muito difícil de encontrar paralelos para este capitel para além dos que ela própria 

citou em território português. Ora, tentando esclarecer um pouco esta situação, verificamos que, nos exemplares deste tipo de capitel que já 
incluímos neste estudo, os capitéis nºs 18, 20, 22, 23 e 29 apresentam um tipo de folha inferior que poderemos, muito naturalmente, caracterizar 

como folha em concha. Os exemplares de Maria Angeles Gutiérres Behehmerid incluem também tipos de folha em concha, nomeadamente um 
exemplar de Vila Viçosa. (capitel nº 713). 

 

 3. Apesar de não ter definido o tipo de capitel, Lídia Fernandes encontrou os elementos que permitem identificar este exemplar de capitel  pelo 
menos do  século IV talvez até podendo avançar para o séc. V. Os critérios para esta proposta são:  

 

              A) Altura crescente do ábaco;  

 

              B) Florão/Motivo axial liso e de formato paralelipipédico. Os exemplares de M. Angeles Gutiérrez Behemerid (datados do séc. III/IV, 
apresentam o florão em lóbulo circular (op. Cit. P. 162). Este capitel tem o formato paralelipipédico que segundo Lídia Fernandes é característi-

co do séc. IV (op. Cit. P. 351).  Deste modo, este exemplar tem um terminus  post quem do século IV e pode  estender-se ao séc. V; 

 

             C) os exemplos deste tipo de capitel apresentados, quer por Pensabene, quer por M. Angeles Behemerid, datam todos do século III e 
IV; Barrera Antón apresenta também este tipo de capitéis numa cronologia coincidente ( capitéis nºs 91, 96, 97, 98, 99) e classifica-os como 

capitéis coríntios de folhas lisas (pp. 56-63); 

 

              D) Maria Cruz Villalón não apresentou nenhum tipo deste capitel em Mérida, o que não deixa de ser significativo, pois pode tê-los 
considerado como indiscutivelmente romanos. É possível que este tipo não tenha ultrapassado o séc. V. Curiosamente, Barrera Antón, baseado 

em D. Fernando de Almeida e muito concretamente no capitel nº 131 (e PCS041, deste estudo) escreve que este tipo de capitel se prolonga pela 
época visigótica. (op. Cit. 59).  

E) Os exemplares citados pelos diversos autores e também por Barrera Antón ( capitéis º 96,97, 99) apresentam as folha inferiores em concha. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: 

Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS042 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia (reserva) 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

2004.505.14 

 

De um modo geral, bom; notam-se manchas brancas resultantes da fricção da peça com outros 

objectos ou apenas de o movimentar. No leito de assentamento nota-se a presença de uma patine 

de óxido de ferro. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Lisboa, 

1962; Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e Funerária dos séculos IV ao VIII, a 

sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 1987; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, 

capitel nº 49. 

Mértola(?); D. Fernando de Almeida refere 

que é possível que esta peça seja de Mértola. 

 

Mértola 

Beja Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Paralelismo 2/2; Altura= 28 cm; Comprimento vezes largura= 44 cm vezes 44 cm; Diagonal do ábaco= 53,5 cm; 

Capitel nº 146 e 147 de D. Fernando de Almeida que refere que, apesar de ser desconhecer a proveniência deste capitel, 

ele se encontra numa sala ―onde a grande maioria dos objectos é de Mértola. Largas folhas decoram o corpo; são muito recortadas e a 

nervura de uma continua-se com a das vizinhas. Os espaços livre, em cima, são preenchidos ou com rosetas de seis pétalas ou com trifó-

lios.‖(p. 207); Maria Amélia Fresco de  Almeida descreve este capitel e refere que, em Beja, encontrara um capitel semelhante. No 
entanto, a autora não referiu de que capitel se tratava. Indica seguidamente que este capitel desenvolve um tipo de talhe que se vai 

encontrar no sul peninsular nomeadamente na Mesquita de Córdova tal como um tipo de tratamento que se encontrará em S. Cebrán de 

Mazote. (p. 151). 

Os registos do MNA referem que todas a indicações de inventário com 2004 foram organizadas nesse ano e são de proveniência desco-

nhecida.  A análise do capitel em termos de ornamentação (folha de hera junto ao leito de assentamento) e as rosetas e trifólios fazem-

nos supor ser realmente de Mértola. 

       Ábaco: Distingue-se na face com a sua molduração e em planta o leito de espera. A diagonal do ábaco mede 53,5 cm. A proporção 

vitruviana diagonal do ábaco/altura do capitel verifica-se embora, em rigor a diagonal do ábaco devesse medir 56 cm. A diferença não é 

muito significativa. 

Cálato: Folha inferior única em número de oito distribuídas uma na face do capitel e uma em cada aresta do capitel; Trifólios e rosetas 

no cálato em faces alternadas; Ornamentação cordiforme (folhas de hera) junto ao leito de assentamento sob a nervura das folhas; Ábaco 

com florão /motivo axial; Molduras: três molduras no ábaco de secção circular, astrágalos. 
Face 1 : Esta face apresenta um paralelismo com a face nº 3 que tem um descrição mais desenvolvida visto os seus elementos serem 

mais nítidos. A zona superior do ábacos está partida. As rosetas entre as folhas no cálato estão tão esbatida que só com esforço e em 

comparação com a face nº 3 se pode notar e perceber que aí estavam duas rosetas. Esta zona superior do capitel, a parte superior do ába-

co, estão pouco nítidas e apresentam riscos na pedra resultantes de fricção. A parte inferior do capitel apresenta uma tonalidade averme-

lhada de patine de óxido de ferro. 

Face 2 : Esta face tem um paralelismo com a face nº 4. Estão presentes  as três folhas ocupando o cálato, aderentes na sua totalidade e 

levemente apontadas sobretudo as folhas angulares. Estas folhas têm uma decoração igual à explicada na face nº três. No espaço entre as 

folhas, não estão presentes as rosetas mas um elemento decorativo em trifólio, um elemento vegetal com três folhas. A ponta do ábaco 

do lado direito está bastante nítido vendo-se como a voluta vegetal sem espiral sustenta o ábaco. A ponta do ábaco do lado esquerdo está 

danificada e partida.  

Face 3 : Esta é a face que se torna mais claramente visível. 
Este capitel apresenta um cálato decorado com três folhas que constituem uma única folha inferior. Uma folha encontra-se no centro do 

cálato, no seu eixo, e duas dispostas nas arestas ou ângulos do capitel. Estas folhas ocupam toda a altura do cálato e não apresentam 

saliência da ponta do limbo da folha. A nervura central das três folhas é marcante e está muito trabalhada em anéis sobrepostos ligeira-

mente convexos de secção circular. As folhas apresentam lóbulos em número de seis de cada lado com zonas interlobulares em forma 

semelhante a gota alongada. A ponta da folha é apontada e quase quadrada  ou triangular consoante a forma como ela se liga e une ao 

seu lóbulo mais próximo, marcando-se o seu interior a bisel. As nervuras em anel das folhas dominam a sua ornamentação e ligam entre 

si as três folhas. Na parte inferior da nervura das folhas está presente um motivo ornamental cordiforme e que preenche o ponto em que 

a nervura da folha central se subdivide para as folhas angulares. Por sua vez, na zona inferior da nervura das folhas angulares, está pre-

sente também este motivo. Ao todo aparece em número de oito no capitel. As folhas angulares são longas preenchendo e subindo pelo 

cálato até à sua ponta saliente notando-se na voluta do lado esquerdo um leve voltar da folha para o exterior. A voluta é vegetal e não 

apresenta a espiral da voluta. O espaço do cálato está preenchido com duas rosetas de seis pétalas localizada ao lado do motivo axial e 

entre as três folhas. A roseta do lado direito nota-se muito melhor estando a do lado esquerdo bastante mais esbatida. O ábaco está deco-
rado com molduras, astrágalos em número de três e o motivo axial apresenta uma forma rectangular decorada com elementos em anéis 

tal como as nervuras centrais das três folhas inferiores. É nesta face que se notam melhor as pontas do ábaco.   

Face 4 : Apresenta paralelismo com a face dois. O motivo axial está partido e não se nota tanto a sua saliência. Entre as folhas do cálato 

nota-se, embora de forma esbatida, a presença de trifólios. As pontas superiores do ábaco e ponta das folhas estão levemente partidas. A 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Sim 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 
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Visigótico(VII)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 
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parte inferior do capitel, de um modo geral, apresenta uma cor avermelhada. 

Este capitel, em termo tipológicos, insere-se na genealogia dos capitéis corintizantes, de rosetas e trifólios evoluindo para 

um tipo particular de capitel de cálato folheado.  Não há dúvida, mais uma vez, que são as folhas a dominar a gramática 

ornamentla dos capitéis. Neste exemplar, as folhas de lóbulos bem desenhados e divididos, distribuem-se numa folha úni-

ca inferior que domina todo o capitel. O contorno dos lóbulos deste capitel  é muito semelhante ao perfil das folhas dos 
capitéis de Alcácer do Sal, EBR006 e EBR007 . As folhas não nascem junto ao leito de assentamento mas deixam uma 

pequena margem e iniciam-se pouco acima. O capitel PCS006 in situ de Santo Amaro de Beja, embora de tipo diferente 

por se tratar de um exemplar de folhas lisas, também não tem o arranque das folhas junto ao leito do capitel mas um pouco 

mais acima ligando as folhas entre si. Alguns capitéis romanos corintizantes apresentam esta solução de folhas não inde-

pendentes mas ligadas entre si pelo ponto de partida. É o caso de alguns capitéis  ilustrados por Maria Antonieta Ribeiro 

( Capitéis Romanos de Beja, Beja, 1998, capitéis nºs 14, 15,16,18, 19).  No caso deste exemplar, as folhas estão ligadas 

por linhas de anéis na continuação da nervura central das folhas. As hastes dos capitéis de Alcácer do Sal já referidos e 

mesmo a nervura de um deles  apresentam a mesma forma. As folhas dessa folha inferior são oito e cobrem o cálato do 

capitel não deixando espaço livre. Aquele que resta é ocupado por rosetas alternando, conforme as faces, com trifólios. 

Este capitel tem um paralelismo 2/2 e, embora não muitos o tenham, este aspecto é sintomático de uma alteração intencio-

nal do equilíbrio de faces do capitel que é a matriz de referência, o capitel coríntio. As rosetas são um elemento ornamen-

tal muito utilizado nos capitéis corintizantes romanos e o trifólio é outro elemento ornamental de grande utilização nos 
capitéis e e demais peças de escultura arquitectónica. A par com folhas e rosetas, o leito de assentamento do capitel tem, 

em  localizações estratégicas como por exemplo, pontos de subdivisão de elementos ornamentais, a presença de decoração 

cordiforme ( folhas de hera). Salienta-se, neste capitel, um florão com um motivo anelado que poderá corresponder a uma 

flor. Este capitel, embora mais alto, apresenta grandes semelhanças com o capitel PCS028  de Mértola, que, embora um 

exemplar folhas lisas, é corintizante, de trifólios e rosetas e com paralelismo 2/2. Curiosamente, este capitel é também, 

provavelmente de Mértola. E devemos assinalar ainda a utilização em peças de escultura arquitectónica de motivos cordi-

formes, em coração, resulta do formato da folha de hera. O capitel quase cúbico, PCS045, tem, no seu centro, uma folha 

de hera. 

Em termos formais, este capitel distingue o ábaco do cálato e aproxima-se de uma proporção vitruviana não completamen-

te esquecida.  

 
Concluindo, em termos formais e ornamentais este capitel descende dos modelos romanos corintizantes, criando um subti-

po particular devido à altura da folha inferior e ao espaço pouco disponível do cálato deixado por esta. Encontra paralelos 

em Mértola. Incluímos este capitel num conjunto de peças que designámos como cálato folheado com a disposição do 

limbo da folha na frente da face do capitel. Este capitel salienta-se também pelo detalhe em bisel do contorno das folhas.  

Este tipo de capitel ao qual podemos associar o capitel da Igreja de S. Sebastião em Beja, PCS019  devido à valorização e 

promoção da folha como motivo suficiente só ela para ocupar o cálato do capitel por inteiro. Associamos ainda o capitel 

PCS011, pelas mesmas razões, por privilegiar a folha como motivo essencial do cálato ainda que em perfil. Acrescente-se 

que é um tipo de capitel de grande minúcia de talhe e riqueza ornamental a que se alia a nobreza do mármore branco tal-

vez de Estremoz.  

Propomos a integração cronológica deste capitel numa Antiguidade Tardia contexto visigótico (séculos VII—VIII) poste-

rior ao capitel PCS028. 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: 

Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS043 Sim 

Museu de Arqueologia (reserva) 

 

 

 

2004.505.5. 

 

Capitel com linhas muito diluídas. As volutas estão 

fragmentadas assim como uma das suas faces. 

Não aparenta 

Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 3 volumes, UNL, Lisboa, 1997; Filomena 

Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 53. 

Segundo os ficheiros do MNA, todas as indicações com 

2004 são de proveniência desconhecida. 

 

 

 Não Não 

Província Lusitânia 

Pax Iulia 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 
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Romano (IV)  

Altura = 24 cm; comprimento vezes largura = 27 cm vezes 27 cm; Diâmetro do leito de assentamento= 24 cm; 

Capitel nº 94 de Lídia Fernandes que o classifica como de folhas lisas de coluna e aponta a sua datação para meados do 

século IV. 

Distingue-se a linha do ábaco nas faces do capitel embora tão diluída que não permite uma medição precisa. Através da análise do leito de 

espera do capitel pode verificar-se que o seu formato segue as linhas do ábaco coríntio. A diagonal que se pode medir tem pelo menos 30 

cm. 

Possui folha inferior em número de quatro, distribuídas uma por cada face do capitel; 

 Folha angular em número de quatro sustentando as volutas que não se visualizam;  Relevo do motivo axial no ábaco.  

 Molduras: Orla do cálato levemente relevado. 

Face 1: É a face mais visível. Nesta face está  presente uma folha única centrada no eixo do capitel. Esta folha é lisa e está levemente saliente 

ou revirada na sua ponta. Ocupa metade da altura do capitel. Nos ângulos do capitel, as folhas angulares contíguas à central na sua função de 

suster o ábaco. As zonas das volutas está danificada em todo o capitel o que não permite visualizar a sua forma ou mesmo se se enrolam em 

espiral porque os vértices estão partidos. Junto ao leito de espera encontra-se o motivo axial em formato rectangular e de comprimento equi-

valente à altura da folha inferior (12 cm). O ábaco não se distingue muito bem em altura mas nota-se a sua presença formal no prolongamen-

to do motivo axial. Entre as folhas e a zona superior do motivo axial e ábaco, o cálato obtém um formato triangular invertido e é liso e de 

secção semicircular. A pedra denota muitas zonas brancas que vão aparecendo por fricção ou contacto com outras peças. Nota-se a orla do 

cálato apenas em relevo muito ténue na parte superior do cálato. 

Face 2: A face nº 2 é muito idêntica à primeira face mas apresenta-se mais danificada e o relevo menos saliente. Nota-se bem a folha central 

axial. Toda a zona do lado direito está partida e não se notam folhas nem volutas. O lado esquerdo apresenta toda a parte da ponta angular 

das folhas danificada e partida. O motivo axial nota-se apenas em saliência e mais reduzido em dimensão. 

Face 3  : Esta face está danificada e não se visualizam os relevos da pedra. Esta face foi toda destruída ou mesmo picada. E partida do lado 

direito. 

Face 4 : Está igualmente danificada, faltando-lhe toda a parte esquerda. No lado direito nota-se o relevo angular das folhas e um pouco do 

relevo lateral da folha central inferior. 

Tipologicamente este capitel aproxima-se de muitos apresentados neste trabalho representando, como afirma Lídia Fernandes, um ―tipo bem 

definido‖ (Lídia Fernandes, op. Cit. P. 366)mais concretamente de folhas lisas, tipo corintizante e de cálato livre. O seu material, mármore de 

Trigaches, apesar da origem desconhecida da peça, remete com forte probabilidade a sua produção para a região sul do país à volta de Beja. 

Entre as suas características formais salienta-se o florão/motivo axial que tem um formato paralelipipédico característico segundo Pensabene 

( Scavi di Ostia, I Capitelli. P. 240 e Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, Capiteles Romanos de la Península Iberica, p. 154)  do século IV. 

Em termos ornamentais, poder-se-á  afirmar que este capitel ou sofreu uma erosão muito forte ou não chegou sequer a ser terminado. Mais 

do que considerar este capitel como ―um exemplar degenerado de um tipo bem definido‖(Lídia Fernandes, op. Cit. P. 366) consideramos a 

hipótese de este capitel ter sido esboçado ( ver a face 3, por exemplo), a pedra começado a ser desbravada mas o seu trabalho deixado incom-

pleto. Poderia incluir-se no conjunto de capitéis que Pensabene apelida de ―capitéis esboçados‖ (Pensabene, op., cit. P. 135). A cronologia 

em que se poderá incluir este capitel , tendo em conta o tipo a que pertenceria, será o contexto romano (séc. IV) da Antiguidade Tardia. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruvia-

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: 

Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS044 Sim 

Museu de Arqueologia (reserva) 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

16041 

 

Este capitel está fragmentado no leito de espera e na 

parte angular de uma das suas faces. O capitel apre-

senta um pequeno papel com um escrito a lápis no leito de assentamento. 

Não aparenta 

Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 

56 

Os ficheiros do MNA referem : proveniência de Mértola: ― pedra lavrada 

em forma de capitel coríntio tosco. Este capitel apareceu junto a uma peça, 

estátua de Manuel Francisco Gomes 

 

Mértola 

Beja Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 498 



 

Suévico (V/VI)  

Altura= 10 cm; Comprimento vezes largura = 17 cm vezes 17 cm; Diâmetro do leito de assentamento = 13 cm; 

O pequeno papel colado ao capitel diz:‖ O capitel foi apareceu ao pé da estátua Manuel Gomes mais fundos e asas de 

ânfora (?)‖ . Os ficheiros do MNA referem : proveniência de Mértola: ― pedra lavrada em forma de capitel coríntio tosco. Este capitel 

apareceu junto a uma peça, estátua de Manuel Francisco Gomes. 

Ábaco: distingue-se na face do capitel com uma altura de 3,5 cm ou seja 1/3 da altura total do capitel. O ábaco tem um peso muito 
importante no conjunto do capitel. A sua diagonal mede 23 cm o que ultrapassa por uma margem de 3 cm as proporções vitruvianas. O 

ábaco é notório na sua planta de inspiração coríntia, no leito de espera. 

Cálato: folha inferior em número de oito distribuídas uma na face do capitel e uma em cada ângulo. 

 Motivo axial—ábaco 

 Molduras: o ábaco tem uma linha de fronteira como se fosse constituído por duas partes.  

Face 1: A face nº 1 é a que tem inscrito um número 16041. Este capitel é de linhas muito simples: possui uma primeira folha única. Esta 

única folha ocupa mais de metade da altura do capitel sendo este dominado pela presença das suas folhas. As folhas são lisas, contíguas 

e encontram-se coladas ao cálato do capitel em 2/3 da altura deste. Apresentam a ponta revirada lanceolada. Dispõem-se uma por face no 

eixo do capitel e uma em cada aresta ou ângulo do capitel. São ao todo oito folhas. Sobre o registo das folhas localiza-se o ábaco consti-

tuído  por duas molduras horizontais de secção rectangular. O ábaco estende-se ao longo do leito de espera de capitel. Sob os seus ângu-

los apresentam-se as folhas da única folha deste capitel. Não há registo de volutas nem de espiral. O motivo axial está presente ocupando 

em altura o mesmo do ábaco. Esta face do capitel apresenta-se partida no ângulo esquerdo e a parte revirada da ponta da folha axial está 
com uma tonalidade mais escura. 

Face 2 : O mesmo esquema compositivo está presente. A parte direita do capitel está destruída. O lado esquerdo está muito visível com a 

folha revirada em ponta de lança. E a folha central sustentando o motivo axial. 

Face 3 : Idêntica às faces anteriores tendo todo o lado esquerdo danificado bem como a parte do motivo axial. A ponta angular das mol-

duras sobrepostas ao cálato está também partida. 

Face 4 : Mesmo esquema compositivo. O capitel encontra-se levemente danificado nas zonas angulares junto ao leito de espera.  

Capitel de dimensões muito reduzidas simples e muito interessante revelando uma integração num pequeno espaço interior de funções 

muito precisas, talvez litúrgicas.      

 Tal como aconteceu com o capitel PCS042, o cálato dá lugar às folhas e as volutas desaparecem. As folhas são lisas e reduzidas a uma 

folha de oito. É um tipo diferente a que poderemos chamar capitel de folhas lisas privado de volutas.   

A análise formal e ornamental deste capitel, juntamente com as suas reduzidas dimensões, levar-nos-á a inseri-lo num  contexto religioso 
paleocristão da Antiguidade Tardia, séc.V-VI contexto suévico em Mértola. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

0-14 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

De folhas, privado de volutas 
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Capitel Nº: PCS044 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS045 Sim 

Museu Nacional de Arqueologia (reserva) 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

2004.505.13 

 

Este capitel encontra-se danificados no leito de 

espera e num das faces. 

 

Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 3 volumes, UNL, Lisboa, 1997; Filomena 

Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 57. 

Segundo os ficheiros do MNA, a referência a 2004 indica 

proveniência desconhecida. Pensamos que virá de Mértola. 

 

Mértola Beja Não Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis(?) 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura = 20 cm; comprimento=26 cm e largura = 18 cm; Diâmetro do leito de assentamento = 18 cm; 

Esta autora incluiu a fotografia desta peça no seu trabalho num sub capítulo intitulado “ Capitéis de influência romana 

mas de cronologia posterior”. Referiu-o mas não o estudou pois considera esta peça posterior ao séc. IV. 

       Não existe uma distinção clara dos aspectos formais do ábaco e cálato que fazem parte de um todo, bloco-capitel. A análise do 

leito de espera revela um rectângulo sem a referência dos ângulos e do eixo das faces como acontece no ábaco do capitel coríntio. 
Mesmo englobado num conjunto único, as linguagem ábaco e cálato justificam-se: Folha inferior em número de quatro distribuídas 

uma por face e uma por ângulo; Caulículos e volutas;  Folha média (invertida)no centro do cálato orientada em relação ao local de 

um possível motivo axial que se nota em relevo no leito de espera.  Ábaco—motivo axial em ténue relevo 

Face 1 : Este capitel possui um formato rectangular no leito de espera e as respectivas faces são duas mais estreitas do que as restan-

tes duas. Esta primeira face, mais estreita, possui a parte respeitante à voluta esquerda danificada. A parte que melhor se consegue 

visualizar é a parte central e a parte direita. Junto ao leito de assentamento, este capitel possui, no centro superior do cálato e direc-

cionado em relação ao motivo axial,  uma folha semelhante a uma folha de hera que, no entanto está invertida. Não se pode afirmar 

com toda a certeza se existe um motivo axial; ele aparece marcado no topo do ábaco e é natural que fosse um outro motivo sobre o 

da folha invertida que, no entanto não se consegue visualizar claramente visto a parte esquerda do capitel estar danificada.  No centro 

do cálato, dois caulículos convexos de secção semicircular  separam-se em V e dirigem-se  para o ângulos do capitel onde se pode 

ver a espiral direita enrolando para o exterior. A parte inferior central do cálato, o que considerámos uma folha (?) embora 

(aparentemente) distinta das angulares, com formato oval e um relevo vertical convexo e circular no seu interior. A parte inferior 
angular é ocupada por  folhas lisas coma a nervura central bem delineada a vertical  ponta lanceolada apontando para o vértice do 

capitel que demonstra já uma certa diluição de relevo. 

Face 2: Face do comprimento do rectângulo. 

Esta face está totalmente danificada apenas de notando o perfil da folha angular esquerda. 

Face 3: Corresponde novamente a uma face mais estreita do capitel. A parte da aresta esquerda do capitel está danificada notando-se 

bem a parte central e direita do capitel. Nesta face consegue perceber-se que existe um motivo axial provavelmente quadrangular 

sobre o motivo em folha de hera invertida que ocupa o centro do capitel.  

A folha central inferior está mais alongada e mantém os contornos. 

A folha angular direita é apontada para o vértice do capitel. 

Face 4 : É novamente a face que está em comprimento e apresenta um motivo idêntico ao das outras faces. Distingue-se  a voluta 

esquerda com o enrolamento bem marcado das espirais. O lado direito, na sua parte superior está danificado(zona da voluta e motivo 
axial, motivo da folha invertida central). 

Este capitel, presente no MNA e de proveniência desconhecida, pertencerá, provavelmente, por indicação do material em que é feito, 

Mármore de Trigaches, ao Alentejo. Em termos formais de bloco-capitel global sem uma distinção muito nítida entre o cálato e o 

ábaco, numa forma que se aproxima de um paralelepípedo rectângulo ou cubo, encontra semelhanças em dois exemplares que apre-

sentamos neste estudo, o capitel PCS023 do Castro da Cola e que se encontra na Igreja de S. Sebastião em Beja e o capitel PCS030 

de Mértola. É muito provável que se trate do mesmo tipo formal de capitel. 

A ornamentação deste capitel em folha de hera invertida encontra um fortíssimo paralelo na decoração encadeada de folhas de hera 

de várias impostas que se encontram no Núcleo do Castelo do Museu de Mértola. O encadeamento de folhas de hera inclui algumas 

na sua posição direita e outra numa posição invertida , exactamente com se encontra neste capitel (Catálogo do Núcleo do Castelo do 

Museu de Mértola, números de catálogo III.01, III.02, III.03, VI.03, VI.04, VI.07, VI.08, VI.09). Segundo o referido catálogo, estas 

impostas tiveram origem em dois locais próximos em Mértola: a Igreja Matriz (antiga mesquita) e a zona palatina junto à Alcáçova 

do Castelo. De acordo com o catálogo, as impostas podem fazer parte “do conjunto de fragmentos arquitectónicos relacionados com 
o edifício religioso anterior à mesquita almóada de finais do séc. XII” (Catálogo, p. 64, a propósito da imposta com hera nº VI.08). 

Em relação à zona palatina, Santiago Macías considera que esta zona é aquela que tem vindo a fornecer mais informações sobre o 

período entre a Antiguidade Tardia e a Reconquista Cristã (Santiago Macías, Mértola, o Último porto do Mediterrâneo, CAM, Mér-

tola, 2005, vol. I, p. 320, 321 e vol. II, figura II.54).  

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Rectangular  

20-29 cm 
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Capitel Nº: PCS045 



 

Suévico (V/VI)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio volutas em V 
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Portanto, concluindo, a utilização do mesmo motivo vegetal, a hera, na sua posição invertida como também surge nos  

encadeamentos de impostas de Mértola, juntamente com a utilização do mármore local (Trigaches)conduzem à probabili-

dade de este capitel provir  não só do Alentejo, como especificamente de Mértola e inserir-se  num conjunto de peças de 

escultura arquitectónica utilizando a hera como motivo comum. Outro factor complemantar a esta hipótese é a presença 

de um capitel no Núcleo do Castelo, o PCS030 que é, formalmente, do mesmo tipo deste capitel. Ambos remetem para o 
PCS030 de Beja. 

Como já referimos relativamente 

te aos outros dois capitéis , o pressentimento de se tratarem de capitéis tardios e distintos da produção romana, para um 

contexto suévico ou visigodo da Antiguidade Tardia (século V-VI). 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS046 Sim 

Museu de Sines 

Sines 

Sines 

Setúbal 

20 

 

O capitel apresenta uma das suas faces com a  ornamentação apagada; uma outra face foi cortada; 

possível corte transversal. 

O capitel foi alterado desconhecendo-se o objectivo. 

D. Fernando de Almeida, Sines Visigótica, Arquivo de Beja, volume XXV-XXVI-XXVII, anos 1968, 

1969-1970, pp. 17-30; 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e funerária, dos séculos IV ao VIII, a sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 

1987; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 58. 

Muralhas do Castelo de Sines Sines 

Sines Setúbal 

Não Não 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura do capitel = 15,3 cm; Largura =29,5 cm; As restantes medidas não se podem tirar porque o capitel está fragmenta-

do; 26, 5 cm é a medida aproximada do diâmetro do leito de assentamento. 

 D. Fernando de Almeida apresenta fotografia deste capitel e sobre ele refere “ capitel muito partido com decoração mais rude que a do 

anterior e muito mais baixo, isto é, aproximando-se do típico capitel cúbico visigótico. Foi lavrado em mármore local.”, fig. 4, p. 20; 

Maria Amélia Fresco de Almeida refere também que a sua decoração “rude é  imperceptível”. Assinala a particularidade desta peça a 
sua “pouca altura( 15, 5 cm) e largura muito próximas.”, capitel 14, p. 144. 

 

Este capitel apresentaria as faces todas iguais. A folha inferior é em número de oito, distribuídas uma por face e ângulo, a folha central 

próxima das volutas, sem espaço do cálato. As volutas e caulículos abertos em V, o motivo axial de grandes dimensões e em formato 

semicircular e o apagamento da fronteira entre elementos formais com sejam o cálato e o ábaco. No entanto, mesmo sem as formas niti-

damente marcadas, o florão demonstra a existência do ábaco. 

 O capitel poderia ter mais altura, tendo em  conta a medida do diâmetro de assentamento e poderia contar mais uma folha inferior. 

Através da análise do leito de espera do capitel pode verificar-se que duas faces apresentam ornamentação (1 E 3) e outra duas estão 

danificadas. A Face 2 apresenta a sua ornamentação apagada podendo veriicar-se esse detalhe pela presença de um vestígio de folha 

inferior. A face 4 fragmentada sendo na su junção com a face 3 que encaixa o pequeno fragmento que foi encontrado em outro ponta das 

muralhas do Castelo de Sines. 

Este capitel de formato tronconico mas de uma tipologia que se aproxima dos capitéis troncoprismáticos de pilastra que se encontram no 
Museu de Sines, parece estar numa situação intermédia de evolução tipológica. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Rectangular Impossível medir 

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio volutas em V 
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Capitel Nº: PCS046 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS047 Sim 

Museu de Sines 

Sines 

Sines 

Setúbal 

17 

 

Bom 

Não aparenta; parece-nos que este capitel, na fotografia se conjuga com uma imposta que não lhe 

pertence. No Museu, o capitel já está sem a imposta; 

D. Fernando de Almeida, Sines Visigótica, Arquivo de Beja, volume XXV-XXVI-XXVII, anos 1968, 

1969-1970, pp. 17-30. 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e funerária, dos séculos IV ao VIII, a sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 

1987; Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, 2ª edição, Alfa, Lisboa, 1993; Lídia Fernandes, Capitéis Roma-

nos da Lusitânia Ocidental, 3 vols, UNL, Lisboa, 1997; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal 
pacense, 2007, capitel nº 59. 

Arredores de Sines (doacção de particula-

res). 

Sines 

Sines Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura do capitel = 30 cm; 25,4 cm de diâmetro do leito de assentamento; A diagonal do ábaco foi medida tanto quanto possí-

vel tendo em conta que é uma medida aproximada devido aos ângulos do ábaco estarem partidos. 

D. Fernando de Almeida apresenta fotografia do outro capitel de Sines deste tipo e refere-se a este, nº 59 como “outro igual”, p.20 e fig.3.  

Sobre os capitéis afirma que é um tipo coríntio degenerado com uma única fila de folhas de acanto, grossas de bordo sem recortes; o espaço 

do corpo do capitel ou cesto, acima da fila de acantos e limitado pelas volutas, aparece decorado com uns motivos geométricos, simples; 

volutas vão ornamentar os ângulos. P. 20.  

Maria Amélia Fresco de Almeida refere os dois capitéis em conjunto: “ Ambos revelam bem as mãos de um canteiro que teve como modelo 

um capitel clássico e que dele aproveitou certos elementos, degenerando-os, tais como os caulículos e as volutas”, capitel nºs 8 e 8 A, p. 137.  

Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera os dois capitéis de Sines como “corintizante visigóticos” com as respectivas impostas. “Estes 

dois capitéis, com folhas de ângulo, revelam-nos um esquema ainda muito classicizante e até hesitaríamos na sua atribuição ao séc. VII se 

não fosse a homogeneidade do conjunto em que apareceram e o tipo das suas impostas.” p. 51. 

Lídia Fernandes transcreve a opinião de Carlos Alberto Ferreira de Almeida e concorda com este que quando refere o esquema classicizante 

dos capitéis. No entanto discorda quando o autor considera que as impostas pertencem aos dois capitéis: “Pensamos que tais elementos nada 

têm a ver com os capitéis podendo ter sucedido o mesmo fenómeno do observado na Capela de Santo Amaro de Beja onde os capitéis são 

sobrepostos por impostas visigóticas ainda que, pensamos nós, correspondam a peças reaproveitadas de duas épocas distintas que terão sido 

empregues no mesmo local.”p.436. A autora acrescenta que estes dois capitéis deverão ser mais tardios do que aqueles que vai apresentar 

mas que serão produtos da época romana. Os critérios enunciados para os considerar tardios são: “As suas folhas lisas. A rigidez dos motivos 

e respectiva esquematização e simplicidade, bem como o aspecto que nos oferecem as volutas—correspondendo às folhas angulares lisas 

sem marcação de lóbulos e de enrolamento espiraliforme acentuadamente geométrico”, p. 436.  

Em termos tipológicos, este capitel é um capitel de folhas lisas, corintizante, de motivo liriforme. Maria Angeles Gutiérrez Behemerid, 

(Capiteles Romanos de la Península Iberica, p. 163-163) não apresenta capitéis, dentro desta tipologia que se lhe assemelhem, pois apresen-

tam o espaço do cálato livre. No entanto, Pensabene (Scavi di Ostia, I Capitelli, capitéis nºs 445 e 446, p. 118) apresenta dois capitéis de 

idêntica tipologia (folhas lisas, corintizante, motivo liriforme), muito parecidos com estes dois de Sines, datáveis dos finais do séc. III e iní-

cios do séc. IV, mais especificamente os dois primeiros decénios deste século.  Pensabene descreve a parte angular destes capitéis que apre-

senta referindo, muito claramente, que a voluta emerge da folha angular e, sobre esta, uma outra folha (uma terceira folha) entra em contacto 

com o ábaco sustentando-o. Ora, esta descrição adapta-se à descrição do capitel corintizante estudado por Antonieta Ribeiro ( Capitéis 

Romanos de Beja, nº 13, p. 191) em cujas características encontrámos um paralelo com o capitel nº 1 de Santo Amaro (estes exemplares têm 

as folhas trabalhadas) mas não completamente ao capitel de folhas lisas de Sines.  Este exemplar de Sines aparenta possuir apenas a folha 

angular a enrolar como voluta e não o terceiro elemento, intermediário entre a folha/voluta e o ábaco(situação aparentemente diferente no 

outro capitel de Sines semelhante a este). Este aspecto pode indicar-nos o caminho de uma ainda maior simplificação e orientar-nos cronolo-

gicamente para, pelo menos o século IV, contexto romano da Antiguidade Tardia. 

Parece-nos muito interessante assinalar a presença deste capitel, num conjunto de peças homogéneas e de cronologia mais tardia ( séc. VII) e 

associar essa presença à do capitel nº 1 de Santo Amaro de Beja.  Possivelmente ambos estarão numa situação de reutilização posterior de 

elementos romanos tardios. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruviana 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: PCS047 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS048 Sim 

Museu de Sines 

Sines 

Sines 

Setúbal 

18 

 

Bom 

Não aparenta; este capitel, na fotografia, se conjuga-se com uma imposta que não lhe pertence e que 

por sua vez é reaproveitmento de uma moldura romana. 

D. Fernando de Almeida, Sines Visigótica, Arquivo de Beja, volume XXV-XXVI-XXVII, anos 1968, 

1969-1970, pp. 17-30. 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e funerária, dos séculos IV ao VIII, a sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 

1987. 

Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, 2ª edição, Alfa, Lisboa, 1993; 
Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 3 vols, UNL, Lisboa, 1997; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, 

os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 60. 

Arredores do Castelo de Sines (doado por particulares). Sines 

Sines Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Altura= 31 cm; largura = 39 vezes 39 cm; diâmetro do leito de assentamento= 27 cm; 

D. Fernando de Almeida apresenta fotografia deste capitel de Sines, p.20 e fig.3 referindo que há dois iguais.  Sobre os capi-

téis afirma que é um “ tipo coríntio degenerado com uma única fila de folhas de acanto, grossas de bordo sem recortes; o espaço do corpo 

do capitel ou cesto, acima da fila de acantos e limitado pelas volutas, aparece decorado com uns motivos geométricos, simples; volutas 

vão ornamentar os ângulos. P. 20.  
Maria Amélia Fresco de Almeida refere os dois capitéis em conjunto: “ Ambos revelam bem as mãos de um canteiro que teve como 

modelo um capitel clássico e que dele aproveitou certos elementos, degenerando-os, tais como os caulículos e as volutas”, capitel nºs 8 e 

8 A, p. 137.  

Carlos Alberto Ferreira de Almeida considera os dois capitéis de Sines como “corintizante visigóticos” com as respectivas impostas. 

“Estes dois capitéis, com folhas de ângulo, revelam-nos um esquema ainda muito classicizante e até hesitaríamos na sua atribuição ao séc. 

VII se não fosse a homogeneidade do conjunto em que apareceram e o tipo das suas impostas”, p. 51. 

Lídia Fernandes transcreve a opinião de Carlos Alberto Ferreira de Almeida e concorda com este que quando refere o esquema classici-

zante dos capitéis. No entanto discorda quando o autor considera que as impostas pertencem aos dois capitéis: “Pensamos que tais ele-

mentos nada têm a ver com os capitéis podendo ter sucedido o mesmo fenómeno do observado na Capela de Santo Amaro de Beja onde 

os capitéis são sobrepostos por impostas visigóticas ainda que, pensamos nós, correspondam a peças reaproveitadas de duas épocas distin-

tas que terão sido empregues no mesmo local.”p.436. A autora acrescenta que estes dois capitéis deverão ser mais tardios do que aqueles 

que vai apresentar mas que serão produtos da época romana. Os critérios enunciados para os considerar tardios são: “As suas folhas 
lisas.A rigidez dos motivos e respectiva esquematização e simplicidade, bem como o aspecto que nos oferecem as volutas—

correspondendo às folhas angulares lisas, sem marcação de lóbulos e de enrolamento espiraliforme acentuadamente geométrico”, p. 436. 

 Em termos tipológicos, este capitel, tal como o anterior, é um capitel de folhas lisas, corintizante, de motivo liriforme. Maria Angeles 

Guiérrez Behemerid, (Capiteles Romanos de la Península Iberica, p. 163-163) não apresenta capitéis, dentro desta tipologia que se lhe 

assemelhem, pois apresentam o espaço do cálato livre. No entanto, Pensabene (Scavi di Ostia, I Capitelli, capitéis nºs 445 e 446, p. 118) 

apresenta dois capitéis de idêntica cronologia, muito parecidos com estes dois de Sines, datáveis dos finais do séc. III e inícios do séc. IV, 

mais especificamente os dois primeiros decénios deste século.  Pensabene descreve a parte angular destes capitéis que apresenta referin-

do, muito claramente, que a voluta emerge da folha angular e, sobre esta, uma outra folha (uma terceira folha) entra em contacto com o 

ábaco sustentando-o. Esta descrição adapta-se à descrição do capitel corintizante estudado por Antonieta Ribeiro ( Capitéis Romanos de 

Beja, nº 13, p. 191) em cujas características encontrámos um paralelo com o capitel nº 1 de Santo Amaro (estes exemplares têm as folhas 

trabalhadas) e também a este capitel de folhas lisas de Sines (mas não ao PCS047, muito semelhante a este).  Este exemplar de Sines apa-
renta possuir a folha angular a enrolar como voluta e o terceiro elemento, intermediário entre a folha/voluta e o ábaco(situação que o 

outro capitel de Sines, semelhante a este, não tem). Este aspecto pode indicar-nos cronologicamente para os primeiros decénios do século 

IV, tal como exemplar de Pensabene (capitel nº 445) contexto romano da Antiguidade Tardia. 

Parece-nos muito interessante assinalar a presença deste capitel, num conjunto de peças homogéneas e de cronologia mais tardia ( séc. 

VII) e associar essa presença à do capitel nº 1 de Santo Amaro de Beja.  Possivelmente ambos estarão numa situação de reutilização pos-

terior de elementos romanos tardios. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esbo-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: PCS048 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS049 Sim 

Museu de Sines 

Sines 

Sines 

Setúbal 

6 

 

Bom 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Sines Visigótica, Arquivo de Beja, volume XXV-XXVI-XXVII, anos 1968, 

1969-1970, pp. 17-30. 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e funerária, dos séculos IV ao VIII, a sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 

1987;Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 61; Licínia Wrench, Deco-

ração arquitectónica na Antiguidade Tardia, 2008, (vol. II, parte 3), pp. 744-746. 

Muralhas do Castelo de Sines Sines 

Sines Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Pilastra integrada 

Bibliografia: 
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Visigótico(VII)  

Altura do capitel = 26,5 cm; altura total da pilastra = 145 cm; Altura do fuste = 87,5 cm;  Largura = 16 cm vezes compri-

mento= 28 cm; Altura: 93cm (informação de D. Fernando de Almeida para o total da pilastra). 

D. Fernando de Almeida apresenta detalhadamente o estudo facial desta pilastra. Relativamente ao capitel refere que :” …vê-se uma fila 

de folhas de acanto, bárbaras, grossas, sem recortes nem bordos, as pontas mal destacadas do corpo respectivo como uma fita adesiva 

dobrada…”, fig. 8, p. 21. 
Maria Amélia Fresco de Almeida descreve este capitel como D. Fernando já o fizera. Acrescenta: “ Notamos um certo desfasamento  de 

tratamento entre o fuste e o capitel. Mais realista o segundo que o primeiro.”  pilastra nº 6, p. 69. 

Licínia Wrench estudou a pliastra referindo que esta foi reconstituída com o acrescento de um pequeno fragmento e de uma base. Quan-

to ao capitel, refere que este é " decorado em três faces, de tipo prismático, rectangular, com dois registos decorativos: uma fila de folhas 

de acanto lisas de pontas reviradas  (…) e um segundo por um V de volutas junto às arestas, com um triângulo saliente ao centro, marca-

do com incisões, correspondente à flor do ábaco. O fuste destaca-se do capitel por meio de uma moldura lisa entre dois finos listéis 

boleados"(op. Cit. p. 744). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

Rectangular Sem relação com proporção vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio volutas em V 
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Capitel Nº: PCS049 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS050 Sim 

Museu de Sines 

Sines 

Sines 

Setúbal 

46 

 

Capitel partido e com os elementos compositivos 

muito desgastados e colocado num suporte. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Sines Visigótica, Arquivo de Beja, volume XXV-XXVI-XXVII, anos 1968, 

1969-1970, pp. 17-30; Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal 

pacense, 2007, capitel nº 62. 

Muralhas do Castelo de Sines Sines 

Sines Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Sim Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Pilastra integrada 

Bibliografia: 

Pacense 
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Visigótico(VII)  

Altura= 30 cm no máximo; Altura: 31,5 cm com parte da pilastra, segundo D. Fernando de Almeida. Largura = 22 cm e 

comprimento= 28 cm; 

D. Fernando de Almeida descreve este capitel de pilastra representado na figura 5. Refere que se encontra muito partido. “ Ainda exibe 

as volutas; do vértice dos ângulos por elas formado, sai uma palmeta estilizada. Em baixo, restos de uma fila de folhas de acanto. É pra-

ticamente cúbico.” p. 21. 
Capitel que apresenta os mesmos motivos nas suas quatro faces. O motivo axial em forma de triângulo invertido com um outro encaixa-

do. O ábaco é sugerido pelo motivo axial. As volutas abrem-se em V no cálato e, a parte inferior do capitel, embora bastante desgastada, 

parece apresentar uma folha central e duas laterais que, talvez apresentem a ponta dobrada em fita adesiva como classificou D. Fernando 

de Almeida. 

O formato do capitel deve ser rectangular com volutas em V, três folhas inferiores e motivo axial em triângulo invertido que aparenta 

ser folheado. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

Rectangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio volutas em V 
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Capitel Nº: PCS050 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS051 Sim 

Museu de Sines 

Sines 

Sines 

Setúbal 

1 

 

Capitel partido do lado direito e fuste quebrado na 

base, desenho muito esbatido. 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Sines Visigótica, Arquivo de Beja, volume XXV-XXVI-XXVII, anos 1968, 

1969-1970, pp. 17-30. 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, separata de O Arqueólogo Português, Nova Série,4, Lisboa, 1962; 

Maria Amélia Fresco de Almeida, Escultura Arquitectónica e funerária, dos séculos IV ao VIII, a sul do Tejo, vol. I, UNL, Lisboa, 

1987. 
Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal, Arte da Alta Idade Média, 2ª edição, vol.2, Alfa, Lisboa, 

1993;Filomena Limão, Espaço, Forma e Iconografia, os capitéis do grupo episcopal pacense, 2007, capitel nº 63; Licinia Wrench, Deco-

ração Arquitectónica na Antiguidade Tardia, Corpus de Escultura Arquitectónica, Vol. II (parte 3), pp. 731-734. 

  

  

Não Não 

Província Lusitânia 

 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Pilastra integrada 

Bibliografia: 
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Visigótico(VII)  

D. Fernando de Almeida descreve esta peça ( nº 9) em Sines Visigótica. Sobre o capitel pouco adianta mas refere sobre o 

lado esquerdo da pilastra representado na primeira fotografia, “ ...a decoração original, há figuras geométrica em vez de 

palmetas.”Em 1962, D. Fernando de Almeida refere novamente esta peça, a sua decoração e a sua reconstituição parcial pelo escultor 

Joaquim Correia, p. 198 e 199 figuras 92 e 93. 

Sobre o capitel, Maria Amélia Fresco de Almeida refere que possui na base do cporpo do capitel uma “...fila de folhas de acan to, gros-
sas, sem recortes nem bordos e as pontas mal destacadas do corpo respectivo. Como que parecem fitas espessas dobradas.(…) A separar 

do fuste, uma moldura dupla e lisa.” p. 77. 

Licínia Wrench apresenta as medidas para a peça no fragmento correspondente a uma parte do fuste e capitel: Altura= 173 cm; Largura= 

62 cm; Espessura= 28 cm. 

A parte frontal do capitel apresenta as folhas lisas de acanto dobradas na ponta ao estilo de fita dobrada como refere D. Fernando de 

Almeida. A parte lateral esquerda do capitel apresenta também as folhas lisas e dobradas. Na parte superior do capitel, separada das 

folhas dobradas por um espaço desprovido de ornamentação, pode observar-se um círculo de duplo bordo do qual partem folhas a toda a 

sua volta, entre as quais se nota a folha de parra. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

Rectangular  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: PCS051 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS052 Sim 

Mértola 

Mértola 

Mértola 

Beja 

 

 

Bom, embora as pontas do ábaco na união às 

folhas angulares se encontrarem partidas. 

Não aparenta 

Inédito 

M/08/ Rua Dr. Serrão Martins, U E - Entulho, abertura de passeios Mértola 

Mértola Beja 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Capitel em mármore cinzento de grão claro; Altura = 20,5 cm; Largura = 32 cm; Comprimento = 32 cm; Diâmetro da 

base = 19 cm; diagonal do ábaco = 41,5 cm; 

Capitel com as suas quatro faces iguais. Apresenta uma folha inferior com quatro folhas lisas dispostas em face e em ângulo. As folhas 

apresentam-se dobradas na sua ponta em leve formato de concha. Nos ângulos, a presença de folhas que sobem até aos vértices do ába-

co. Neste ponto pode verificar-se a união das pontas das folhas ao abaco embora se encontrem, na generalidade, partidas. Parece existir 
uma ligação entre a ponta do ábaco e as folhas, mais nítida num dos ângulos. O calato é pouco elevado e saliente. O lábio do cálato sur-

ge bem demarcado unindo-se, no seu limite, ao topo das folhas angulares. O ábaco é coríntio, em planta, e elevado em face. O motivo 

axial é um paralelepípedo rectângulo. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Corintizante Cálato Livre 
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Capitel Nº: PCS052 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS053 Sim 

Museu Arqueológico de Serpa, vitrina, piso 2(Castelo de Serpa) 

Salvador 

Serpa 

Beja 

 

 

Bom; a peça encontra-se completa 

Não aparenta 

Filomena Limão, Museu Arqueológico de Serpa-relatório de 

uma visita de trabalho (Breve análise da peça e sua inserção 

cronológica), 2006, p.6 

Alpendre de Lagares Lagares de Alpendres, Pias 

Serpa Beja 

Sim Não 

Província Lusitânia 

Myrtilis 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Bisel 

Colunelo integrado 

Bibliografia: 

Pacense 
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Visigótico(VII)  

Colunelo integrando base, fuste e capitel. 

O capitel encontra-se definido no conjunto monolítco por uma moldura em perfil semicircular, um astrágalo, liso. A com-

posição ornamental do capitel é a palmeta trifoliada nas sua quatro faces. 

O fuste é liso e a base é constituída por plinto sobre o qual repousam as molduras, toro e escócia.  

A peça encontra a sua datação na análise por carbono 14 que foi realizada aos esqueletos da necrópole do Alpendre dos Lagares cujo 
resultado aponta para um intervalo cronológico entre o século VI e o século VIII. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

Rectangular Sem relação com proporção vitruviana 

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Cálato folheado 

 

 

 

 

 

 

 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 518 

Capitel Nº: PCS053 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS054 Sim 

Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia de Barrancos 

Barrancos 

Barrancos 

Beja 

BAR 639 

 

Apresenta-se desgastado ao nível das saliências das 

volutas; Está partido no leito de assentamento. 

O capitel foi limpo e esta em exposição no 

Museu. 

Miguel Luís Vieira Rego, "Investigações Arqueológicas no Castelo de Noudar", Arqueologia en el entor-

no del Bajo Guadiana, Huelva, 1994, pp. 37-53; 

Idem, Noudar (Barrancos): do Calcolítico à Vila Medieval, Trabajo de Investigacion de Tercer Ciclo. Universidad de Huleva, 2001, 

p.134; 

Igreja de Nossa Senhora de Entre as Ambas as Águas ou N. Senhora do Desterro, no 

Castelo de Noudar; da igreja visigótica que estará sob esta. 

Barrancos 

Barrancos Beja 

Sim Não 

Província Lusitânia 

 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel e Trépano 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III/IV)  

Segundo Miguel Rego, os vestígios arquitectónicos são as únicas provas de ocupação pós romana deste território. " A exis-

tência aqui de um edifício religioso parece comprovado pelo aparecimento de fragmentos de impostas, frisos, restos de colu-

nas lisas e de um capitel, todos datáveis da segunda metade do século VII" (op. Cit. p. 43.O autor classifica o capitel de corintizante e colo-

ca a hipótese de ter sido reaproveitado de um templo do século II/III d. C. e reutilizado na basílica em Noudar ou mesmo ter sido recupera-

do de um edifício romano sem funções religiosas.  
 

Não se consegue medir a largura e comprimento porque as arestas do capitel estão muito desgastadas. Por essa razão, também a diagonal 

do ábaco não se consegue medir de uma forma precisa (a medição real que efectuámos indica 49 cm, afastando-se de um valor estimdo que 

seria maior) A relação entre o diâmetro e a altura do capitel não é proporcional, o diâmetro é mais pequeno do que seria em relação à altura 

do capitel; Diâmetro = 23,5 cm e altura do capitel = 44 cm; por esta razão, o fuste parece ser  pequeno estreito em relação ao capitel. Altu-

ra a que está o capitel no Museu de Barrancos: 240 cm. 

Descrição geral do capitel: o material parece ser um mármore. O capitel apresenta um folha inferior com oito folhas; quatro folhas médias 

angulares. A parte dos vértices das volutas está desgastado e não se consegue perceber se teria volutas ou não. O capitel é de folhas nervu-

radas corintizante. No centro do cálato, surge uma roseta com paralelismo 2/2 mas invulgar: a face 1 conjuga-se com a Face 2 e a Face 3 

com a Face 4.  

Descrição das faces: Face 1: a face um apresenta-se bastante desgastada. A folha axial inferior quase não se nota. O ábaco é pouco notório. 

As folhas laterias exibem os seus folíolos. A roseta grande, interior apresenta as pétalas muito dissimuladas. O que se nota melhor são dois 
orifícios a trépano circular bem marcados à volta do botão central da flor. 

Face 2:Esta face é a mais nítifa deixando ver um pouco da altura do ábaco. A folha infeirore é mais nítida, um folha de acanto com os 

folíolos marcados na vertical; a ponta da folha é arredondada e notam-se alaguns pontos a trépano. As folhas inferiores laterais asseme-

lham-se. Sobre as folhas inferiores, as folhas angulares, moldadas num estilo muito naturalista que lembra o talhe das folhas de um capitel 

do Museu Regional de Beja. Os folíolos são marcados a bisel conferindo um toque naturalista e suave com o ligeiro bisel. No centro do 

cálato uma flor grande bem nítida ocupa o espaço na totalidade. A folha octopétala e fomada por quatro cojuntos de duas pétalas que 

rodeiam o botão central. No centro de cada par de pétalas, um ponto a trápano (evidente na Face 1). No intervalo das duas pétalas parece 

que existe uma outra folha. Contando ao todo, poderemos afirmar que tem 12 folhas. Este motivo conjuga-se com o da Face 1. 

A Face 3 está voltada contra a parede e foram tiradas alguma fotografias  com o recurso ao espelho de modo a perceber o motivo: roseta 

mais pequena e com folíolos na parte superior como a face 4, embora não exactamente igual; parece ter oito pétalas e um trifólio por cima. 

A Face 4 apresenta as folhas inferiores e angulares como já foram vistas. A modificação é no motivo central: a roseta é mais pequena e 
mais embutida na face do capitel. Dela saem quatro folhas disposta duas para cada lado. Verticalmente, uma outra que sobe no eixo do 

capitel como se fosse a flor do ábaco e apresenta na zona de contacto com o ábaco, dois pequenos orifícios a trépano. 

Miguel Rego refere um paralelo para esta peça em Moura (Santiago Macías, Moura na época romana, 1990, p. 86, fig. 27). Com efeito este 

capitel pertence a uma produção romana da Antiguidade Clássica  (folhas nervuradasm coríntio) distinguindo-se bem da produção de Nou-

dar. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboça-

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Outros Motivos Cálato 
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Capitel Nº: PCS054 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS055 Não 

Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia de Barrancos 

(Castelo de Noudar) 

Barrancos 

Barrancos 

Beja 

BAR 0622 

P.05 

A peça é um pequeno fragmento 

Não é perceptível 

Miguel Rego, Noudar (Barrancos): do Calcolítico à Vila Medieval, Trabajo de Investigacion de Tercer 

Ciclo. Universidad de Huleva, 2001, p.134; 

Catálogo do Museu Municipal de Arqueologia e Etnografia de Barrancos, Câmara Municipal de Barrancos, 2008; 

Entulhamento do exterior da Igreja de Nossa Senhora de Entre as Ambas as 

Águas ou N. Senhora do Desterro, no Castelo de Noudar; da igreja visigótica 

que estará sob esta. 

Barrancos 

Barrancos Beja 

Sim Não 

Província Lusitânia 

 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore 

Bisel e Trépano 

 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III/IV)  

Miguel Rego considera esse fragmento como um elemento vegetalista de capitel descrevendo-o: " elemento foliáceo 

duplo caindo de sugestão de cântaro, ladeado de duas folhas"; O autor situs cronológicamente os elementos arquitectóni-

cos recolhidos em Noudar entre os séculos V e IX-X (op. Cit. p. 138). 

O fragmento apresenta uma das suas faces talhada em leve relevo e com algum bisel nas pontas. Pode observar-se uma composição 

vegetalista que poderá até não pertencer a um capitel mas que as semelhanças no tipo compositivo com o capitel PCS054, o leva a 
supor. 

Um elemento circular com o interior côncavo encontra-se rodeado de pétalas. As pétalas têm formato oval com um sulco no interior. A 

composição parece concentrar-se numa composição no interior de uma flor. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

15-19 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: PCS055 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS056 Sim 

Museu Municipal de Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

 

 

O capitel apresenta desgaste nas suas faces e está 

partido no ângulo esquerdo da Face 1. 

 Duas hipóteses: capitel esboçado ou as faces 

foram picadas? a parte inferior do capitel apresenta um estreitamento com um hipotraquélio e uma 

moldura ressaltada como um astrágalo liso. 

Cruz e Silva, Apontamentos e Considerações…Arquivo de Beja, Vol. III, Fasc.III e IV, p.346, figura 14; 

William Biers, Mirobriga- Investigations at na Iron Age and Roman Site in Southern Portugal, 1981-

1986,III.178 (?); ao todo, o Museu Municipal de Santiago do Cacém possui 4 peças destas, embora só uma tenha sido publicada por 

Cruz e Silva. Esta pode ser a que foi publicada por Cruz e Silva (?) e a que Biers refere como III.178. 

Balnea de Miróbriga Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Arenito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Capitel de coluna monolítica. Altura= 36 cm; Largura e comprimento= 40 cm por 40 cm; Diagonal = 54 cm; 102 cm = 

perímetro da circunferência= 32.4 de diâmetro do leito de assentamento; Esta proporção verifica-se. O diaâmetro do parte 

mais estreita é 30,2. Aproxima-se muito ao capitel PCS059 e PCS058; Altura do ábaco = 5 cm, o que corresponde à proporção vitruvia-

na de 1/7 de altura do ábaco em relação à altura do capitel. 

O capitel apresenta as suas face todas iguais. Possui um ábaco coríntio com um pequeno orifício no centro. O cálato do capitel está ao 
nível do motivo axial, formando um determinado tipo de ábaco. Esta característica pode apontar para capitéis de tipo compósito mas não 

necessariamente; pode tratar-se de um capitel coríntio. O cálato do capitel apresenta duas zonas diferentes: a inferior, separada do fuste 

por uma moldura lisa ressaltada, um astrágalo. Após esta, um formato cilíndrico como um hipotraquélio. A parte superior do capitel 

apresenta o formato característico troncónico. Esta parte do cálato encontra-se desgastada ou foi transformada. As arestas do capitel 

estão chanfradas marcando o local onde poderiam estar as folhas ou possíveis volutas. 

Capitel de tipologia incerta, provavelmente esboçado. William biers considerou-o esboçado. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruviana 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitel esboçado? 
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Capitel Nº: PCS056 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS057 Sim 

Museu Municipal de Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

 

 

Capitel bastante desgastado nas suas faces bem 

como nos ângulos do ábaco. 

O capitel, tal como o anterior apresenta-se bastante desgastado. Intervenção? Capitel esboçado? 

Cruz e Silva, Apontamentos e Considerações…Arquivo de Beja, Vol. III, Fasc.III e IV, p.346, figura 14? 

William Biers, Mirobriga- Investigations at na Iron Age and Roman Site in Southern Portugal, 1981-

1986,III.180; ao todo, o Museu Municipal de Santiago do Cacém possui 4 peças destas, embora só uma tenha sido publicada por Cruz e 

Silva. 

Balnea de Miróbriga Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Arenito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Este capitel tal com o PCS059 não foram publicados por Cruz e Silva mas pensa-se que terão vindo das suas escavações e 

dos balnea. 

Capitel de coluna monolítica com parte do fuste ligado ao leito de assentamento do capitel. Altura total do capitel = 41 cm; a faixa infe-

rior ao astrágalo mede= 6 cm; se subtrairmos este valor, o capitel fica com 35 cm de altura, aproximando-se da altura do outro capitel. 

Diagonal do ábaco= 48 cm embora se encontrem os ângulos partidos. 
89 cm é o perímetro mais estreito = 28,3 cm; o perímetro maior incluindo a moldura = 105 ou seja 33,4; o capitel não corresponde às 

proporções vitruvianas. Se excluirmos a faixa inferior ao astrágalo, a medida de altura e diâmetro já se aproximam. Esta faixa é uma 

parte do fuste. O capitel faz parte de uma coluna monolítica como a peça PCS059 e certamente a PCS056. 

O capitel apresenta as suas quatro faces todas iguais. O ábaco é corintio com motivo axial. Nos ângulos nota-se a formação de volutas 

que se encontram danificadas. As faces do capitel estão irreconhecíveis, pelo desgaste do tempo ou por alteração intencional. A parte 

inferior do capitel é cilíndrica com uma moldura a todo o perímetro de secção circular e lisa, um astrágalo. Sob esta moldura, nota-se a 

continuação da peça como se fosse uma parte do fuste. Na face 4 nota-se a moldura do ábaco composta por duas faixas horizontais 

sobrepostas. 

Capitel de difícil atribuição tipológica, provavelmente esboçado. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Sem relação com proporção vitruviana 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitel esboçado? 
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Capitel Nº: PCS057 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS058 Sim 

Museu Municipal de Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

 

 

 

A peça não deve ter sido terminada pois as suas 

faces estão lisas. Apresenta a parte superior, junto 

ao ábaco, partido e escavada por dentro. 

Peça terminada? Reutilização da peça com esva-

ziamento interior. 

Inédito 

Miróbriga Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura = 51 cm; Diâmetro do leito de espera= 41 cm; Diâmetro da base = 28,6 cm mas o diâmetro verdadeiro seria maior 

um pouco na medida em que o leito de assentamento se encontra partido. 

Capitel de dimensões muito consideráveis. Nota-se que seria um capitel pelo motivo axial saliente. A peça não está trabalhado no corpo 

que se apresenta liso. A peça poderia ser um projecto de capitel que não tivesse sido terminada. Seguidamente, a peça sofreu uma inter-

venção fote tendo sido esvaziada por dentro para funções de pia. Encontra-se partida num dos lados do bordo. Motivo axial de três centí-
metros de profundidade por 10 cm de comprimento.  

Peça de difícil determinação tipológica. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

 Impossível medir 

50-69 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capitel esboçado? 
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Capitel Nº: PCS058 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS059 Sim 

Museu Municipal de Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

676 

 

O capitel encontra-se partido numa das suas faces, 

no sentido longitudinal. 

O capitel tem uma das faces partida; o leito de 

espera tem um entalhe quadrangular. 

Cruz e Silva, Apontamentos e Considerações…Arquivo de Beja, Vol. III, Fasc.III e IV, p.346, figura 14? 

William Biers, Mirobriga- Investigations at na Iron Age and Roman Site in Southern Portugal, 1981-

1986,III.181; ao todo, o Museu Municipal de Santiago do Cacém possui 4 peças destas, embora só uma tenha sido publicada por Cruz e 

Silva. 

Balnea de Miróbriga Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Arenito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Este capitel tal com o PCS057 não foram publicados por Cruz e Silva mas pensa-se que terão vindo das suas escavações e 

dos balnea. 

Capitel de coluna monolítica. Altura = 36 cm e largura vezes comprimento = 40 cm vezes 40 cm; 102 de perímetro da circunferência na 

parte mais larga o que corresponde a um diâmetro de 32,4 cm; diâmetro da parte mais estreita= 28,9 cm; Altura do capitel e do fuste 

incluídos 86 cm. Altura do ábaco= 6 cm; 
Uma das faces do capitel está transformada e outra encontra-se partida. Podem ver-se duas faces em que se nota um pouco da sua orna-

mentação. O ábaco seria moldurado com duas faixas horizontais. O motivo axial descansa sobre uma moldura que, por sua vez, repousa 

sobre o cálato. Este parece possuir o esboço de três folhas (?) em altura.  

O capitel apresenta semelhanças com os capitéis PCS056 e PCS057. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitel esboçado? 
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Capitel Nº: PCS059 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS060 Sim 

Museu Municipal de Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

 

 

A pedra apresenta uma tonalidade esverdeada da 

humidade 

O capitel apresenta a mesma intervenção do capitel PCS059 ao nível do corte de uma face e de 

um entalhe no leito de espera. 

Cruz e Silva, Apontamentos e Considerações…Arquivo de Beja, Vol. III, Fasc.III e IV, p.346, figura 14? 

William Biers, Mirobriga- Investigations at na Iron Age and Roman Site in Southern Portugal, 1981-

1986,III.179; ao todo, o Museu Municipal de Santiago do Cacém possui 4 peças destas, embora só uma tenha sido publicada por Cruz e 

Silva. 

Balnea de Miróbriga Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

 

 

Arenito 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Altura de 35 cm; largura vezes comprimento= 41 cm; Diâmetro mais largo= 31,5 cm; Diâmetro mais pequena= 29,9 cm. 

A parte em que alarga no diâmetro está partida em alguns locais não podendo daí resultar uma medição mais próxima do 

que seria. Altura do ábaco= 5 cm; medidas do motivo axial= 10 cm de comprimento e três de profundidade. 

Capitel semelhante na sua ornamentação, dimensões e reutilização ao capitel PCS059. A diferença é que este último ficou com uma 

parte do fuste ligado ao  capitel. 
Capitel de difícil atribuição tipológica, provavelmente esboçado.  

William Biers também refere a depressão no topo do capitel. 

Este conjunto de quatro capitéis apresentam semelhanças e diferenças. Semelhanças no talhe incompleto e no que poderia ser o talhe 

final; Segundo Pensabenem o início do talhe de um capitel faz-se pela base do capitel. Mas, neste caso,  o ábaco encontra-se mais traba-

lhado do que a parte do cálato; a zona junto ao leito de assentamento do capitel também está trabalhada.. 

Dois dos capitéis estão ligados ao fuste. Seriam monolíticos os quatro? A depressão no leito de espera seria para encaixe? Ver Pensabe-

ne, Scavi di Ostia, ábaco de capitel coríntio, nº 229, capitel coríntio do último decénio do século II, Tav. LXXII e texto p. 195. Pensabe-

ne refere que alguns capitéis possuem uma reentrância pouco profunda que serviria para ser incorporada uma parte saliente do elemento 

arquitectónico superior. Parece-nos que esse seria o fim desta reentrância em dois destes capitéis. Se a parte de ligação do capitel a um 

elemento arquitectónico superior já estava preparada, por que razão, os capitéis têm as suas faces tão diluídas? 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Grande Grande 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitel esboçado? 
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Capitel Nº: PCS060 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS061 Sim 

Centro Interpretativo das Ruínas romanas de Mirobriga (cedido 

para exposição pelo Museu Municipal de Santiago do Cacém) 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

476 

 

A peça encontra-se em bom estado 

O capitel apresenta dois pequenos orifícios em 

duas das folhas inferiores. 

William Biers, Mirobriga- Investigations at na Iron Age and Roman Site in Southern Portugal, 1981-

1986,III.177 e p. 195; Segnudo este trabalho, este capitel terá vindo para o Museu na sequência das esca-

vações de Cruz e Silva e assume-se que será proveniente das termas. 

Balnea de Mirobriga (?) Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

Coluna adossada 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (III)  

A medida do diâmetro do capitel é meia medida porque se trata de um capitel a ser adossado. Altura= 34 cm; largura 

maior de 41 cm;meio diâmetro de 17 cm. Ou medindo através o perímetro (= 44 cm), o que resulta em 14 cm. 

O capitel apresenta as folhas largas de acanto nervuradas com folíolos arredondados e levemente reviradas. Apresenta ao todo cinco 

folhas inferiores distribuídas uma em face, duas angulares e duas laterais. As folhas angulares médias estão aderentes ao cálato e junto 

ao ângulos do ábaco enrolam-se em espiral de roseta. Um elemento vegetal parece envolver a espiral no seu perímetro desde o ponto de 
formação da espiral até voltar a tocar no cálato. No centro deste, o motivo de folhas em perfil unindo-se e terminado em duas rosetas 

adossadas. 

Este capitel é muito semelhante ao PCS063 no material, tipo de capitel de coluna adossada, dimensões. Em termos da ornamentação do 

capitel as suas semelahnças continuam no tipo corintizante de motvo liriforme e no modo de tratamento das folhas. A diferença reside 

na Face 1 que, neste capitel é de motivo liriforme e no cpaitel PCS063 apresenta decoração característica do cimácio jónico.  

Por estes motivos parece plausível pensar que este capitel estaria num local próximo do outro capitel, PCS063, possivelmente nas ter-

mas. Sugerimos um cronologia análoga do século III. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Rectangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Liriforme 
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Capitel Nº: PCS061 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS062 Não 

Centro Interpretativo das ruínas romanas de Mirobriga 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

 

 

Fragmento da espiral da voluta 

 

Inédito? 

Mirobriga Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Outro 1 

 

Bibliografia: 
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As medidas são as do fragmento: comprimento máximo = 30 cm e largura máxima = 24 cm.  

O fragmento que se conserva é a parte da espiral de uma voluta muito semelhante à que se apresenta no capitel de folhas 

nervuradas, corintizante, PCS061 que se encontra completo. A roseta apresenta cinco pétalas e tem um diâmetro de 10 cm. 

O fragmento está bastante visíve na sua ornamentação demonstrando o processo de formação da voluta com o enrolamento da espiral até 

ao momento em que volta a tocar o cálato (quase um suporte de voluta). 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: PCS062 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS063 Sim 

Adossado à parede do tempo in antis do forum de Mirobri-

ga 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setubal 

 

 

"Este templo foi, nas campanhas de D. Fernando de Almeida, nos anos 60 e 70, objecto de restauro 

e reconstrução…"M. Filomena Barata, O Sítio Arq. De Miróbriga, p. 46-47. 

Cruz e Silva, Apontamentos e Considerações… Arquivo de Beja, Vol III, fasc. III e IV, pp  

D. Fernando de Almeida, As Ruínas de Mirobriga dos Célticos, 1964,  

William Biers, Mirobriga, Investigations at na Iron Age…, 1981-1986, p. 199-201 (faz referência a um outro estudo do mesmo autor 

sobre o capitel). 

Entrada do balneum ocidental de Mirobriga Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Satúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Outro 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 2 

Coluna adossada 

Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 537 

Bom; a pedra apresenta algumas manchas acastanhadas. 



 

Romano (III)  

Medidas do estudo luso-americano: Altura 37 cm; largura da base= 34 cm;   

Meio diâmetro = 16,8 cm; 

Capitel de coluna adossada restaurado na parede  norte do templo central in antis do forum de Mirobriga. Segundo Filomena Barata e 

Susana Correira, o forum sofreu remodelações com as campanhas de D. Fernando de Almeida ( O Sítio Arqueológico de Mirobriga, 

Património-Estudos, nº 1, 2001, IPPA, pp. 46-48). 
A Face 1 do capitel é composta por uma folha nervurada central inferior com quatro lóbulos laterais e a nervura central. A folhas de 

acanto apresentam os lóbulos largos e alguns lanceolados. Os lóbulos apresentam uma zona interlobular arredondada. Angularmente, as 

folhas inferiores apresentam as mesmas características.As folas angulares médias são folhas grandes que cobrem as arestas do capitel e 

que se dividem em largos e bem definidos folíolos marcados a bisel. A espiral da voluta nasce da folha e enrolando-se é envolta por uma 

tira vegetal que vai terminar ligada ao cálato quase como um suporte. A espiral da voluta é uma roseta com botão central mas de difícil 

contagem das suas pétalas. Na face 1, o cálato do capitel ocupa um espaço relativmanet estreito entre as folhas inferiores e angulares. 

Esse espaço apresenta-se com linguetas longas ovais em número de quatro que se encontram preenchida no seu espaço côncavo até a 

meio. Sobre as linguetas, uma fina moldura de astrágalo com os discos e pérolas longas. O cálato apresenta-se com fomato convexo e no 

sue limite superior está bordejado por cinco semi-óvalos  lanceolados e intercalados de setas ou dardos. 

Sobre o cálato, o ábaco coríntio constituido por duas moldura lisas e o motivo axial. Este apresenta o formato de uma círculo quase com-

pleto radiado (dez raios) no seu interior e com o bordo inferior levemente dobrado ou formando um pequeno arco ou tímpano. Poderá 

tratar-se de uma palmeta ou de uma vieira ou concha. 
As duas faces lateriais do capitel surgem delimitadas por uma moldura lateral que se destina a compor o seu adossamento. Nas faces 

verifica metade da ornamentação habitual, meia folha inferior e no centro do cálato metade de uma composição com folhas de acanto 

com folíolos ascendente e uma roseta com cinco pétalas na ponta. As duas faces laterais apresentam id^ntica ornamentação. 

Capitel estruturalmente coríntio e de ornamentação corintizante. Apresenta características jónicas na decoração do cimácio jónico que 

está convexo em formato de óvalo. A composição afecta o formato do ábaco em que os bordos interiores do ábaco são compensados pela 

saliência do cálato com ornamentação de cimácio jónico. 

Propomos uma análise comparatica com o capitel PCS061 e outros que se aproximam em termos decorativos, o de Odrinhas, OLS001, 

Retorta, OSN012 e os dois capitéis da Igreja Matriz de Mértola, PCS033 e PCS034.Inserimo-lo numa tipologia mista. (jónico/

corintizante). 

O trabalho da equipa luso-americana fez um excelente trabalho de análise e de procuar de paralelos sobre este capitel. Em termos de 

tipologia, verficámos que as nossas conclusões se aproximavam das dos autores deste estudo; estes propõem para esta capitel a desgina-
ção de Capitel corintizante com influência da ordem compósita" (op. Cit.p. 200).Estes autores referem que algumas características deste 

capitel se encontram na Baetica (Córdova e Malaga), nomeadamente, as folhas de acanto e a palmeta estilizada. Datação proposta: finais 

do século II ou século III. 

Consideramos este tipo de capitel semelhante a outros desenvolvidos no Norte de África, por exmplo Volubilis. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não  Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Impossível medir 

30-39 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mista (jónico/corintizante) 
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Capitel Nº: PCS063 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS064 Sim 

Museu  de Sines 

Sines 

Sines 

Setúbal 

 

 

Boa 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, 

Licínia Wrench 

Muralhas do Castelo de Sines Sines 

Sines Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Bisel 

Pilastra integrada 

Bibliografia: 

Pacense 
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Visigótico(VII)  

Altura do capitel = 26,5 cm; Altura total = 152 cm; altura do fuste= 95 cm; Largura de 16 cm  comprimento de 28,5 cm; 

Capitel com as três faces iguais consistindo em uma folha inferior com três folhas de ponta revirada e dobrada embora 

não sej exactamente  o tipo de fita dobrada de D. Fernando de Almeida e como se verifica no exemplar PCS049; As volutas abrem-se 

em V e na parte superior do capitel, junto ao ábaco, um motivo axial em trângulo invertido com outro encaixado.Na face um, a de com-

primento, parece existir três triângulos encaixados. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

Rectangular Sem relação com proporção vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio volutas em V 
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Capitel Nº: PCS064 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS065 Sim 

Museu Municipal de Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

11478/Aq.9969 

 

O capitel encontra-se fragmentado numa das faces 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte Visigótica em Portugal, 1962, planche XVIII, figura 154 e pág.208; 

Esboço da Carta Arqueológica do Município de Santiago do Cacém; 

Pomar dos Mouros Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Não 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Calcário 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Paralelismo 2/2; Diâmetro do leito de assentamento = 17,5 cm; altura máxima = 28 cm; comprimento =26 cm; largura = 

16 cm; largura de outra face = 17 cm; Estas medidas são tiradas de uma forma aproximada porque o capitel se encontra 

partido numa das faces. Pela medida do campo ornamentdo do cálato pode concluir-se que o capitel teria as suas quatro faces todas 

iguais em dimensão; 

Segundo D. Fernando de Almeida, foi encontrado no Pomar do Mouros e "Ainda tem forte influência romana. Mostra uma fila de folhas 
de acanto; por cima, decoração vegetalista terminado em antenas, com uma roseta. A um e outro lado uma longa folha devia terminar na 

voluta que já não existe" (op. Cit. p. 208). 

Capitel que apresenta uma dimensão grande em relação ao diâmetro do leito de assentamento; a proporcionalidade não existe neste 

nível. A medição da diagonal do ábaco é impossível de determinar porque as arestas do capitel estão partidas. 

O capitel apresenta ao todo cerca de oito folhas inferiores de acanto nervuradas. As folhas têm dois lóbulos de cada lado lanceolados e a 

ponta revirada é também apontada. As folhas inferiores medem oito cm de altura o que as coloca num proporção de entre 1/3 e 1/4 da 

altura total do capitel.  

As arestas do capitel são constituídas por pares de folhas apontada em número de cinco (dez folhas ao todo). Seria provável que as ares-

tas do capitel terminassem em espiral mas não resta nada desta ângulos de modo a comprová-lo. O centro do cálato do capitel é formado 

por uma haste central que parte do topo da folha inferior fomando uma pétala oval (sépala) com nervura interior. Esta pétala prolonga-se 

por uma haste que se bifurca sobre duas rosetas. Estas duas hastes que se subdividem estão partidas na parte terminal. Do lado esquerdo 

está o que resta do início de uma espiral  que terminaria da forma que se vê na face número 4. Sob as duas hastes bifurcadas, duas rose-
tas quadripétalas com botão central. Enquadrando a haste central, duas meis folhas de acanto ou folhas de acanto em perfil com três 

lóbulos laterais e mais um junto às rosetas. Esta composição deveria repetir-se na Face 3 que está partida. As faces 2 e 4 ilustram outro 

motivo sem as rosetas que ilustra o paralelismo 2/2. 

A Face nº 2 apresenta um motivo com a face 4 consistindo nas folhas inferiores e na composição central. A haste central vertical parte 

de uma pétala sem nervura interior. Possui as petalas em perfil ou meios acantos de acada lado num número aproximado de cinco. Da 

mesma forma se procede a bifurcação da haste em central em outras duas. O restanto da parte superior do ábaco encontra-se partido. S 

Face nº e está irreconhecível. A Face número 4 apresenta-se tal com ao face nº 2 com as folhas infeiores, a haste central com a pétala no 

interior sem nervura central. A haste bifurca-se no topo e, nesta face pode visualizar-se o motivo que formaria junto a um potente moti-

vo central: as duas hastes que se bifurcam vão dar ao motivo central que apresenta um formato circular cujos sulcos interiores levam a 

pensar que fosse um rosets(?). A haste central liga-se na vertical ao motivo central por um pequeno elemento de ligação vegetal. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Derivação Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: PCS065 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS066 Não 

Museu de Sines 

Sines 

Sines 

Setúbal 

 

 

Fragmento 

Não se pode visualizar 

Inédito 

Muralhas Castelo de Sines Sines 

  

Não Não 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

 

Bibliografia: 

Pacense 
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Comprimento = 8,5 cm; Altura= 8 cm; Espessura= 5 cm; 

Este pequeno fragmento é um ângulo ou aresta de um capitel junto ao ábaco. O que se pode notar sáo as duas espirais de 

voluta que se unem junto à aresta e sob o ábaco. 

Poderia sugerir-se a união deste fragmento com o capitel PCs046 mas não se conjuga pelas dimensões da voluta e da espiral. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 

 

  

  

 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 
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Capitel Nº: PCS066 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS067 Sim 

Museu Municipal de Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

11448/Aq 9939 

 

O capitel encontra-se bastante fragmentado dani-

ficando duas das suas faces 

A parte que se encontra partida no capitel pode ter sido o resultado de uma tentativa de reutili-

zação do capitel 

Inédito 

Mirobriga Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

 

Outro 1 

Coluna isenta 

Bibliografia: 

Pacense 
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Romano (IV)  

Diâmetro do leito de assentamento= 27,7 cm; altura = 28 cm; esta proporção verifica-se; A diagonal do ábaco é de 52 cm 

embora um dos ângulos esteja ligeiramente fragmentado, o que aumentaria o valor verificado na diagonal. Portanto, veri-

fica-se a proporcionalidade vitruviana neste capitel. 

Ao todo, o capitel possui oito folhas dispostas em face e angularmente. São folhas lisas que ocupam praticamente 3/4 da altura do capi-

tel (17/18 cm em 28 cm). Praticamante não existe espaço livre no cálato deste capitel. Entre as folhas e o ábaco, apenas o lugar ao que 
seriam as volutas sem caulículos ou hastes ou espirais. A pesença das volutas apenas se detecta pelo volume observável entre a folha 

inferior angular e o ábaco. O ábaco mede em altura 5 cm ou seja pouco mais do que 1/7 de acordo com as medidas vitruvianas.  

As folhas deste capitel são lisas, aliás este capitel apresenta-se liso em todos os seus elementos. Capitel de folhas lisas que sugere volu-

tas. Um capitel que mantém sobretudo as proporções dos capitéis coríntios vitruvianos. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

Médio Médio 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

De folhas, sugerindo volutas 
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Capitel Nº: PCS067 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS068 Sim 

Balneum ocidental de Mirobriga 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

 

 

Capitel restaurado na pilastra Norte 

Cruz e Silva,Apontamentos e Considerações…Arquivo de Beja, vol.III, fasc.III e IV, p. 345, apresenta 

um destes capitéis dos balnea isolado ou seja não colocado nas pilastras; 

William R. Biers,Mirobriga-Investigations at na Iron Age and roman site in Southern Portugal, 1981-1986 (Balneum ocidental, depen-

dência nº 6, pilastra norte,III.153, altura de 45cm; dependência nº 6, pilastra sul, III.154, altura 50 cm;dependência 4, pilastra sul, 

III.155, altura 45 cm). 

Mirobriga Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Sim 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Sim Não 

Contexto laico: 

 

Outro 

 

Mármore 

Outro 1 

Coluna adossada 

Bibliografia: 

Pacense 
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Bom; algum desgaste e corrosão à superfície devido à acção atmosférica. 



 

 Sec II 

Medições da equipa luso-americana: altura = 45 cm; lagura da base= 55 e espessura exposta 17 cm; 

O trabalho da equipa americana procurou o paralelo para estas capitéis de pilastra em Conimbriga (ver CNB028). Em 

Conimbriga  

(Alarcão, Etienne, Fouilles de Conimbriga, I, Planche C, p. 104, capitéis de pilastra, folhas lisas, corintios que revestiam as paredes do 

pórtico do forum flaviano e pórtico do temenos, tal como os autores pensam que poderia revestir as paredes da cella do templo; datação 
da segunda metade do século I); 

São quatro os capitéis que se encontram actualmente (Maio de 2010) in situ no balneum ocidental de Mirobriga. Os capitéis são todos 

iguais e por essa razão se optou por um entrada que contemplasse estes quatro capitéis (PCS068a, PCS068b, PCS088c e PCS068d). O 

capitel que se decreverá é o capitel PCS068b- capitel nº 2 (Norte). 

O capitel apresenta um folha inferior lisa com duas folhas bastante largas, reviradas e ligeiramente lanceoladas na ponta. As duas folhas 

inferiores encontram-se separadas entre si no pponto em que partem do leito de assentamento do capitel. Dos intervalos desta folha infe-

rior, nascem as folhas médias em número de três, uma em face e duas lateriais semelhantes às inferiores. Do intervalo das folhas médias 

nascem os caulículos lisos embora com a sua moldura horizontal. Dos cauliculos saem as folhas e destas as hélices e as volutas enrolan-

do-se em espiral respectivamente no eixo do capitel e nos ângulos do mesmo. As espirais das volutas surgem levemente embebidas nas 

folhas. Nos vértices do capitel encontram-se ambas as volutas e na sua ligação aprece existir uma pequena tira que as une; esta pequena 

tira parece igualmente verificar-se entre as hélices. Esta características de um capitel de folhas lisas com todos os elementos próprios de 

um capitel coríntio aproximam este exemplar dos apresentados para o forum de Conimbriga. A questão da cronologia tem de ser vista 
com a data da possível edificação das termas e da sua parte ocidental. De acordo com o estudo luso-americano, a aprte oriental das ter-

mas deve ter sido a primeira a ser edificada, no inicio do século II; a expansão das termas para a parte ocidental deve ter ocorrido num 

determnado momento da segunda metade do século II ou posteriormente (op. Cit. p. 140). 

Embora em termos estilíticos se note uma forte aproximação entre o capitel de folhas lisas, coríntio do balneum ocidental de Mirobriga e 

o capitel de pilastra de Conimbriga (segunda metade do século I), o de Mirobriga é posterior, no contexto da construção do balneum 

ocidental. 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso ligeiro (91-119º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

40-49 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

Coríntio 
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Capitel Nº: PCS068 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PCS069 Sim 

Museu Municipal de Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém 

Setúbal 

 

 

bom 

Não aparenta 

D. Fernando de Almeida, Arte visigótica em Portugal, 1962, p. 209, nº 164, planche XX; 

Manuel Luís Real,Inovação e Resistência…,1995, figura 20 e 21, p. 28 e p. 52. 

Encontrado "perto da Vila"(D. Fernando de 

Almeida) 

Santiago do Cacém 

Santiago do Cacém Setúbal 

Não Não 

Província Lusitânia 

Mirobriga 

 

Pacense 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Mármore de Trigaches 

Outro 1 

Pilar 

Bibliografia: 

Pacense 

Corpus: Capiteis da Antiguidade Tardia em Portugal  Página 549 



 

Visigótico (VII/VIII)  

Altura do capitel = 28 cm. A medida é de D. Fernando de Almeida. Sendo cúbico, os seus lados apresentam todos a mes-

ma medida. Segundo o mesmo autor, este capitel foi encontrado junto à Vila (Mirobriga?); 

Para Manuel Luís Real , este capitel pertence à época almorávida devido à extrema semelhança dos seus motivos com uma peça de cerâ-

mica vidrada de Mértola do mesmo âmbito temporal. 

Não nos  foi possível analisar este capitel presencialmente. Agradecemos à Dra Fernanda Vale, a gentileza de nos ter enviado as fotogra-
fias deste capitel que se encontra nas reservas do Museu de Santiago do Cacém. 

O capitel de formato cúbico apresenta as folhas de palma em triângulo em cada face, num total de quatro folhas. O talhe parece biselado. 

Nos ângulos, a representação de uma folha também com estrias mas na horizontal e o perfil da folha termina em espiral, ao todo, oito, 

uma por ângulo. 

No centro do cálato, uma roseta quadripétala com botão central em profundidade. Supomos que esta roseta se repete nas quatro faces. 

O ábaco é marcado por um pequena moldura de perfil rectangular, um listel saliente. 

A primeira questão à qual gostaríamos de dar resposta, é a da funcionalidade da peça. Capitel de pilar? Capitel de que local? 

A peça revela-se invulgar e a semelhança com a peça de cerâmica é, também inegável, com excepção da roseta. Esta dá-lhe o toque 

corintizante. 

Os vestígios da Antiguidade Tardia neste local são visíveis em Sines e em localidde interiores como Alvalade. 

(século VII/VIII ou já IX?) 

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

Troncoprismático 

Recto(90º) 

  

Quadrangular Impossível medir 

20-29 cm 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

 

 

Corintizante Derivação Motivo Liriforme 
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Capitel Nº: PCS069 



 

Capitel Completo? 

Local actual: 

Freguesia actual: 

Concelho actual: 

Distrito actual: 

Inventário nº: 

Catálogo nº: 

Estado de conservação: 

Reutilização/intervenção: 

Proveniência 

 Local: Freguesia: 

 Concelho: Proveniência Distrito: 

Zona Rural?: Zona Urbana?: 

Contexto Romano da Antiguidade Tardia Provincias: 

Conuentus Ciuitas: 

Contexto Suévico da Antiguidade Tardia: 

Contexto Visigótico da Antiguidade Tardia - grupos episcopais: 

Sem contexto? Contexto construtivo Desconhecido: 

Tipo de Planta 

Contexto religioso: 

Material: 

Modo de Talhe: 

Contexto Arquitectónico, Tipos de Capitel: 

Espaço 

Capitel Nº: PDS001 Sim 

Reservas do Museu Nacional de Arqueologia 

Santa Maria de Belém 

Lisboa 

Lisboa 

2004.505.6 

 

O capitel encontra-se em razoável estado de conservação revelando a reutilização que nele se operou e 

que o fragmentou nas faces 2 e 4 na zona do motivo axial. 

Este capitel poderá ter tido uma reutilização que conduziu a que as faces  2 e 4 ficassem sem o 

florão/motivo axial. Por outro lado, o leito de assentamento possui marcas profundas que se deve-

rão talvez a uma forma de suporte do capitel. 

Lídia Fernandes, Capitéis Romanos da Lusitânia Ocidental, 3 volumes, UNL, Lisboa, 1997. 

Segundo os ficheiros do MNA, os registos iniciados por 2004 são de pro-

veniência desconhecida. 

 

  

Não Não 

 

 

 

 

Não Contexto construtivo Conhecido: Não Sim 

Contexto laico: 

 

 

 

Arenito 

Outro 2 

Coluna isenta 

Bibliografia: 
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Comprimento = 28 vezes 27 cm; altura de 20 cm; 

Capitel nº 96 de Lídia Fernandes que o classifica como de folhas lisas de coluna e atribui cronologicamente ao século IV. 

Ábaco: distingue-se  em altura nas faces e em planta de inspiração coríntia no leito de espera. Os vértices do ábaco abrem um ângulo 

muito pronunciado e, por essa razão, a diagonal deste ábaco mede 39 cm ou seja praticamente o dobro da altura do capitel. A proporção 

vitruviana diagonal do ábaco/altura do capitel verifica-se. A altura do ábaco não é igual em todas as faces, varia de um mínimo de 2 cm 
até um máximo de 4,5 cm representando quase 1/4 do capitel. 

 O capitel apresenta uma folha inferior em número de oito folhas distribuídas duas em cada face; Folha média em número de oito folhas 

distribuídas uma em face do capitel uma em cada ângulo; Cálato: estas duas folha ocupam por completo o cálato que fica sem espaço 

livre. 

Face 1 

Este capitel apresenta um cálato com duas folhas inferiores na face 1 que ocupam mais do que 1/3 da altura do capitel (8 cm). Estas 

folhas são lisas e estão contíguas, têm uma forma arredondada na ponta e estão levemente reviradas. A folha encontra-se quase em alto 

relevo.  Sobre as duas folhas inferiores ergue-se uma folha média cuja largura quase abarca a das duas folhas inferiores. Esta folha 

encontra-se numa posição bastante saliente com a ponta do limbo lançado para o exterior e é o dobro em altura da folha inferior. Esta 

folha ocupa todo o espaço do centro do cálato não lhe deixando qualquer espaço livre. Nos ângulos do capitel localiza-se uma folha com 

uma nervura central relevada. A tomada do cálato pelas folhas inferior e média configura-lhe uma aparência invulgar a que se junta a 

abertura ampla dos vértices das folhas. Este capitel não tem volutas e  sobre as três folhas médias repousa o ábaco e o motivo axial. O 
florão/motivo axial é um paralelepípedo rectângulo cuja proeminência atinge a saliência da ponta da folha média central. As folhas 

angulares e ábaco apresentam pequenas marcas verticais marcadas na pedra que podem também ser marcas de erosão e não sulcos inten-

cionais na pedra. 

Face 2  

Esta face possui um mesmo esquema compositivo. No lugar da folha central média e do motivo axial está um vazio rectangular mostran-

do o corte efectuado sobre esses dois elementos. A ponta revirada das folhas inferiores parece adquirir um formato em ponta no momen-

to em que se dobra levemente para o exterior.  

Face 3  

Esta face apresenta uma tonalidade avermelhada nas pontas das folhas inferiores e médias. Esta face está completa e nota-se algum 

desequilíbrio compositivo nas folhas: A folha central média não  ocupa o eixo do capitel mas quase que se sobrepõe à folha direita do 

inferior, deixando a folha do lado esquerdo um pouco saliente. É perceptível que o canteiro não talhou a folha superior de forma a 
abranger a largura das folhas inferiores tal como fez na face nº 1. O mesmo desnível verifica-se na altura do ábaco que apresenta uma 

dimensão maior do lado direito e menor do lado esquerdo. A folha angular esquerda está também mais elevada e é menos espessa do 

lado esquerdo do que do direito. 

Face 4  

Esta face tal como a face 2, sofreu um corte na  parte do ábaco, da folha central média e folhas inferiores. O ábaco do lado esquerdo 

apresenta uma tonalidade avermelhada. Os elementos que compõem o capitel são idênticos nesta face como nas restantes.  

Este capitel apresenta características muito próprias que passaremos a analisar. 

Em termos formais, no que respeita às  proporções, a relação diagonal do ábaco/altura do capitel, observa-se de alguma forma, obrigan-

do o capitel a uma exagerada abertura de ângulos laterais indubitavelmente relacionados com o lugar e o ângulo de visão ocupados por 

esta peça. A altura do ábaco atingindo quase 1/4 da altura do capitel é manifestamente exagerada e contraria uma linha perpetuadora de 

proporções vitruvianas clássicas. O peso deste ábaco sente-se só de olhar para o capitel e marca a sua tipologia. Lídia Fernandes chamou 

efectivamente a atenção para esta presença avassaladora do ábaco a que se acrescenta a ausência de orla do cálato e encontrou exemplos 
que testemunham a importância que o ábaco vai adquirindo em certos capitéis (exemplos que a autora vai buscar a Maria Angeles 

Gutiérrez Behemerid, capitéis nºs 723(Ilha de Menorca) e 725( Mérida) nomeadamente capitéis de folhas lisas, tipo corintizante de cála-

to livre e um outro exemplar nº 686 igualmente um folhas lisas mas coríntio). São portanto exemplos que demonstram que o ábaco é 

sobrevalorizado em capitéis de folhas lisas tipo corintizante.  

Forma e Dimensão 

Capitel com Imposta: Capitel sem Imposta: 

Formato do Capitel: 

Ângulo Leito de assentamento/vértice do ábaco: 

Forma do Leito de assentamento: Diâmetro do Leito de assentamento: 

Forma do Leito de espera: Medida da Diagonal do ábaco: 

Altura máxima das faces do capitel: 

Descrição: 

Ornamentação / Decoração (Decor) 

Não Não 

 Troncónico 

Obtuso acentuado (120-180º) 

Pequeno Pequeno 

Quadrangular Proporção Vitruviana 

20-29 cm 
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Capitel Nº: PDS001 



 

Romano (IV)  Cronologia proposta Antiguidade Clássica: Antiguidade Tardia (contextos e séculos): 

Tipologias de Capiteis de Matriz Coríntia Romana Folhas Lisas: 

Tipologias de Capt de Matriz Coríntia Romana Folhas Nervuradas: 

Tipologias de Capts descendentes de outros tipos de capts romanos: 

Capiteis esboçados: 

Outras tipologias 1: 

Outras tipologias 2: 

Outras tipologias 3: 

Outras tipologias 4: 

Outras tipologias 5: 

Outras tipologias 6: 

De folhas, privado de volutas 
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Outro aspecto formal a assinalar é a inexistência de cálato. O cálato deste capitel são as folhas, não se notam vestígios da 

sua forma nem dos seus limites marcados pela orla do cálato. Curiosamente já se notara num outro capitel deste estudo uma 

tomada do cálato pelas folhas, um tipo de capitel que se assemelha a este pelas sua características de folhas lisas e corinti-

zante, é o capitel PCS020 que se encontra na Igreja de S. Sebastião em Beja. A diferença substancial é que, apesar da folha 

inferior central tomar o espaço central do cálato, este existe e está bem demarcado pela orla do próprio. Esse facto não 
sucede nesta peça  em que o cálato, enquanto elemento formal onde as folhas se apoiam, desaparece.  

 Em termos de ornamentais, um outro aspecto relevante a acrescentar na análise deste capitel é o facto de não possuir volu-

tas. De facto, o ábaco é suportado nos vértices por folhas direccionadas para  o exterior sem se enrolarem em espiral ou 

sequer levemente se dobrarem. É a folha muito simplesmente. 

 

Esta características, duas delas formais/estruturais (proporções, dimensão do ábaco) e uma outra de carácter ornamental/

iconográfico que se prende ao valor dado à folha e à voluta que se dispensou neste capitel, conjugam-se e, no seu todo, 

pode estabelecer-se um paralelo deste tipo de capitel com dois exemplares tardios de Barrera Antón e de Pensabene. 

No caso do exemplo de Barrera Antón, um capitel de Mérida  mais pequeno do que o exemplar do MNA mas que possui, 

por um lado, as mesmas características gerais de um capitel de folhas lisas e, por outro, dois aspectos singulares notados no 

capitel do MNA: dimensões reduzidas, ábaco alto e abertura angular pronunciada. A estes juntam-se um cálato reduzido, 

que, no exemplar do MNA, não existe formalmente, e folhas angulares de ponta ligeiramente curva o que não acontece 
neste capitel do MNA em que a folha no lugar de voluta dirige-se em frente e não se dobra. O exemplar de Mérida também 

se pode considerar como ausente de volutas porque apenas se encontra no ângulo do capitel a folha que sustentaria a folha/

voluta, esta não está presente. Consequentemente, as semelhanças gerais e particulares entre os dois exemplares são sufi-

cientemente relevantes. Barrera Anton situa cronologicamente este capitel no séc. IV e refere em nota que esse capitel nº 99 

tem paralelos em capitéis “visigodos” de Faro, Beja e Conímbriga referidos por D. Fernando de Almeida. Um destes é o nº 

131 (numeração de D. Fernando de Almeida) e que foi analisado neste estudo, PCS024, (folhas lisas tipo corintizante de 

cálato livre). Este paralelo realizado por Barrera Anton justifica-se plenamente apesar de o autor encontrar diferenças nos 

tipos portugueses e emeritenses: “…mientras en los capiteles emeritenses las hojas de las coronas se disponen bajo las 

volutas las de los portugueses ascienden adheridos por completo a ellas quedando los espacios libres “ (Barrera Anton, op. 

Cit. P. 62). Esta característica é a que se verifica na peça nº 45 entre outras e que encontra um paralelo espanhol mas não 

emeritense, o capitel nº 720 referido por Maria Angeles Gutiérrez Behemerid ( Los Capiteles Romanos de la Peninsula 
Iberica, p. 161). 

Finalmente, Pensabene apresenta um capitel que se aproxima a este pelo facto de não possuir volutas embora a globalidade 

do capitel tenha uma maior simplicidade em termos de folhas. A sua cronologia é séc. IV (Pensabene, Scavi di Ostia I 

Capitelli, capitel nº541, p. 135). Os ângulos do capitel apresentado por Pensabene são constituídos apenas por folhas dobra-

das sem suportar a voluta. 

Concluindo, tipologicamente, o capitel não se integra totalmente numa tipologia de capitéis de folhas lisas corintizante. 

Este capitel, sem cálato e sem volutas, desbrava um caminho próprio, tardio, pela altura do ábaco e formato do motivo 

axial. Poderá considerar-se objectivamente um capitel de folhas lisas privado de volutas (este segundo termo inspirado em 

Pensabene) do séc. IV, pelo menos, contexto romano da Antiguidade Tardia. 
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