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ASSOCIAÇÃO DE ESTUDO E DEFESA DO PATRIMÓNIO
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2º CICLO DE VISITAS GUIADAS
SCALLABIS: POLÉMICA E REALIDADE
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VISITA GUIADA POR JOSÉ MANUEL GARCIA
SANTARÉM, 25 DE NOVEMBRO DE 1989
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VISITA 11/89

SCALLABIS: POLÉMICA E REALIDADE
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PLANO GERAL DA VISITA
14H30 - CONCENTRAÇÃO DOS VISITANTES JUNTO Ã PORTA PRINCIPAL DA IGREJA DE SANTA MARIA DE ALCÃÇOVA
TEMA 1 - A ORIGEM DE SCALLABIS
15HOO - JARDIM DAS PORTAS DO SOL (JUNTO Ã PORTA DO SOL)
TEMA 2 - SCALLABIS E MORON
TEMA 3 - OS VESTíGIOS ARQUEOLOGICOS DE 1979 A 1989
16HOO - MUSEU ARQUEOLOGICO DE S. JOÃO DE ALPORÃO
TEMA 4 - MATERIAL ROMANO DEPOSITADO NO MUSEU

- 2 -

16H30 - SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDO E DEFESA DO PATRIM6NIO HIST6RICO-CULTURAL
TEMA 5 - A DEFESA DO PATRIM6NIO ARQUEOL6GICO
17HOO - LARGO DOS PASTELEIROS E CANTO DA CRUZ
TEMA 6 - O "FORUM VETERIS"
TEMA 7 - PERSISTENCIA DO URBANISMO ROMANO?
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CARTA DA LUSITÂNIA ROMANA COM INDICAÇÃO DE RIOS E POVOAÇÕES,
E O TRAÇADO

CO~JECTURAL DE ALGt;I.I.~S ESTRADAS, SEGU~DO HCB~ER
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I. TEXTOS CLÃSSICOS

A. MORON

Principiando de nuevo por el Hierón Akrotérion, la otra de la costa,
la que se dirige hacia el Tágos, forma um golfo. Después viene el hkra Barbári-

e

oJ?Bcercano a las bocas deI Tágos, hasta el cual hay navegando en linea recta ...
stadios. Aqui hay "también esteros, de los que destacaremos uno que, partiendo
deI t'pyrgJ~, , ya mencionado, penetra en más de cuatrocientos stadios, pudiendo
, "o 170 El T'agos, cuya amplltu
o d en su desem boca dura es
llegar las naos hasta Salakel&:
de unos veinte stadios, tiene gran profundidad, pudiendo ser remontado por grandes naves de transporte. Como aI inundarse las tierras vecinas en la pleamar se
forman dos esteros de anchura de ciento cincuenta stadios, toda esta parte llana se halla abierta a la navegación. En el estero superior hay una isla de treinta stadios, aproximadamente de larga y otro tanto de ancha, con olivos y vinas.
Esta isla está cerca de Móron, ciudad bien situada sobre una montana cercana aI
rio y a distancia de unos quinientos stadios deI mar, con ricos campos en sus
alrededores y bien comunicad~por vI~"iiuvial, ya que las mayores naves pueden
o e 1 rlO
-r
' leJos
Opor
dme
o10 ya de barcos de ~ rl°b era.
171 Por
su blr
en buena parte, y mas

e

encima de Móron es aún mayor la distancia navegable. En esta ciudad, Broútos el
Kallaikós estableció sus bases de operaciones en las campanas contra los lysitanoi, a los que derrotó. Fortificó a Olysipón, en la orilla deI rio, con el fin
de tener libre el paso y llevar los aprovisionamientos necessarios. Ambas ciuda",172
,
'
des son las mas fuertes de cuantas se levantan en el Tagos. El rio abunda extra,ordinariamente en peces y ostras. Nace entre los keltiberes y cruza por entre
los ouéttones, karpetanoi y lysitanoi, corriendo hacia el Occidente equinoccial.
Va paralelo aI Ãnas y aI Baitis hasta cierto punto; luego sepárase de ellos,
corriendo hacia la costa meridional.
(168) Barbárion es el Cabo EspicheI. El golfo es el que se extiende entre el
Cabo San Vicente y el Cabo EspicheI.

Py;"goJ6? voz griega,

gnifica cabo abrupto o alto promontorio, alude aI

que-~;:;"·~~t~"" caso

Barbárion!7~0

si-

es seguro que

el texto diga Salákeia (Salacia de los latinos); Salákeia está aI fondo deI estero deI cual dice que penetra más de 400 stadios, es decir, más de 74 kilómetros, contando esta distancia a partir deI Cabo EspicheI, lo cual es aproximada-
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mente exacto. El estero es, sin embargo, una mitad más corto. De la ciudad sólo
conocemos su interesante necrópolis, que ha proporcionado vasos griegos de los
siglos IV-III, sin duda procedentes deI comercio púnico, exclusivo en estas cos,

,

171

'

tas deI Oceano. Moron es Almourol, en la confluencia deI Zecere con el Tajo.
Móron
dios

Mourol y el "aI-árabe"
= ~

=

Almourol. La distancia que da Strábon (500 sta-

100 kilómetros) coincide con la de Almourol, aproximadamente, pero en

excesso. Otros suponen que es Almeirim, unos 35 kilómetros antes que Almourol
y, por tanto, más conforme con Strabon en la distancia. La isla podria ser cualqui era de las sitas a la desembocadura deI Tajo, en el fondo de la ria (30 stadi os

=

unos 5 1/2 kilómetros). Los lusitanos cultivaban ya desde mucho antes,
no sólo

la vid y el olivo, sino la cebada, el trigo y otras

plantas. A mediados deI siglo 11 a. de J.C. se quedó admirado Polybios de la extraordinaria baratura de los productos lusitanos: 52 litros de cebada costaban

~

1 peseta oro; 52 de trigo, 1,50 pesetas; un litro de vino, 2,5 céntimos; un cerdo de 50 kilogramos, 5 pesetas; una oveja, 2 pesetas; un ternero, 5 pesetas; un
buey de arar, 10 pesetas, y un kilogramo de higos, 2 céntimos. Decimus Iunius
Brutus, cónsul en 138 a. de J.C., pacificó en esta fecha la Lusitania, entrando
en 137 en Galicia. Tras de atravesar el Duero y el Limia (véase más adelante,
nota 181), llegó aI Mino. Por su victoria, recibió es Lisboa, nombre que no tiene nada que ver con Ulises (vide número 214). El curso deI Tágos está bien conocido, salvo el error de considerar la costa portuguesa como meridional.

~

- 5 -

B. SCALLABIS A "PRAESIDIUM IULIUM DA PROVINCIA LUSITANIA

Toda la provincia se divide en tres conventos, el

Emeritensis, el

Pacensis y el Scalabitanus, con 45 "populi" en total, de los cuales 5 son colonias, 1 municipio con derecho

romano~

3 con el antiguo deI Latium y 37 son esti-

pendiarios. Las colonias son Augusta Emerita, sita junto aI rio Anas, y la Metellinensis, la Pacensis y la Norbensis, cognominada Caesarina, de la que son contributas Castra Servilia y Castra Caecilia. La quinta es Scalabis, a la que se
le llama Praesidium Iulium. El municipio que goza deI derecho romano es Olisipo,
cognominado Felicitas Iulia. Los "oppida" que disfrutan deI viejo derecho deI

~

Latium son: Ebora, apellidada también Liberalitas Iulia, Myrtilis y Salacia, de
las que ya hablamos. Entre los estipendiarios, aquellos que podrian citarse sin
dificultad, aparte los que llevan el mismo nombre que otros ya citados de la
Baetica, son: los augustobrigenses, aeminienses, aranditani, arabricenses, bal- _
senses, caesarobrigenses, caparenses,caurienses, colarni, cibilitani, concordienses, elbocori, interannienses, lancienses, mirobrigenses, llamados también celtici; medubrigenses, turduli, cognominados a su vez bardili, y finalmente los tapori.

~

In CAIUS PLINIUS SECUNDUS, NATURALIS HISTORIA; IV, 117 in Antônio Garcia y Bellido, La Espana Del Siglo I De Nuestra Era (Ségun P. MeIa y C. Plinio), Madrid,
Espasa-Calpe Argentina, S.A., 1943, p. 143.

~,

,
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C. 462 O ANO DA QUEDA DA SCALLABIS ROMANA

198. IV. No fim do mes de Fevereiro, o rei Maldraz é degolado, e,
assim, perece de uma morte merecida.
199. Durante os dias da Páscoa, um certo número de Romanos que habitam na cidade de Lugo com o seu governador, nobre varão pelo nascimento, (julgando-se) em segurança pela solenidade da quadra, são massacrados, numa incursão súbita de Suevos.

e

200. No mês de Maio, o imperador Majoriano invade as Espanhas. Dirigia-se este para a província Cartagiriense, (quando subitamente) os Vândalos,
avisados por traidores, se apoderam de um certo número de navios, que Majoriano
para si preparava a fim de fazer uma expedição contra os Vândalos a partir do
litoral de Cartagena. Majoriano, assim gorado nos seus preparativos, regressa à
Itália.
201. Uma parte do exército dos Godos enviada à Galécia pelos condes
Sunerico e Nepociano massacram os Sue vos junto do Lugo, bem como os habitantes
de Dictínio. Os Delatores Ospinião e Ascânio espalham o boato da descoberta de
veneno, a fim de os pôr em pânico em virtude da sua própria perfídia. O exército traído, regressa ao seio dos seus. Pouco depois, por instigação dos mesmos
delatores a que acima (nos referimos), Frumário, depois de ter capturado o bispo Idácio na sua igreja de Chaves, no dia 7 anterior às calendas de Agosto, com

e

as tropas dos Suevos que tinha em seu poder, põe a saque o mesmo distrito jurídico.
202. Requimundo arrasa as póvoas arrabaldinas de Orense e devasta
os lugares da beira-mar do convento jurídico de Lugo.
203. Entre Frumário e Requimundo gera-se um conflito acerca do po-der real.
204. Entre Galaicos e Sue vos acorda-se certa aparência de paz.
205. Da parte do rei Teodorico sao enviados emissários aos Sue vos
e regressam (sem nada se resolver).
206. Sunerico apodera-se da cidade de Santaré: com a qual estava em
conflito.
207. Inácio, que atrás (mencionámos), após ter cumprido três meses

*

Então Scálabis.
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de um miserável cativeiro, no mês de Novembro, pela graça de Deus e contra a
vontade expressa e as ordens dos delatores acima referidos, regressa a Chaves.
208. De junto do rei de Teodorico voltam os emissários deste povo
pérfido e perjuro.
209. O rei Geserico exige do imperador Majoriano a paz - (e fá-lo)
através dos embaixadores.

e

•
In IDÃCIO, CR6NICA (CONTINUATIO CHRONICORUM HIERONYMIARTORUM AD A. CCCCLXVIII),
versão e anotação de José Cardoso, Braga, Universidade do Minho, 1982, p. 40-41.
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TEXTOS BISTORIOGRÃFICOS
A. A IBERIA EM HERCULANO

Se porém, (não falando nos vasconios, sempre
indc~endentes e solitarios nas suas montanhas)
alguns caractéres de nacionalidade iberica ou celtica, apesar dos factos políticos e sociaes que temos
rapidamente apontado, subsistiam ainda, o systema
administrativo de Augusto Cesar e dos seus successores. realisando de todo, postoque por diverso motivo, ~ pensamento civilisador de Sertorio, acabou
de desvanecer forçosamente esses caractéres. A Peninsula, que durante o tempo darepublica estivera
dividida em duas grandes provincias, a Citerior e a
Ulterior, foi de novo ,dividida em tres : a Betica, Q,
1'arrâéonense e a Lusitania. Depois ConstantiDCI
Magno retalhou-a em cinco: TalTaconcnse, Carthaginense, Gallecia, Lusitania e BcUca. Qucrem outros qlle esta divisfiorcrnonteao tcmpo,lc I1adriano,
taln'z 10m }'onco f'ulll]alllcnlo (I). Subdividiam-se
as pro"incia~ em dislrictos ou COTIC'Cntos. No lerdtorio do moderno Portugal caíam dos tres da Lusitania dons, e um dos tres da Gallecia: el'am aquelles
o de Déja e Santarem; este o de Draga, Abi residiam os magistrados administratiyos, judiciaes e
militares. Das outras povoações as principnes eram
. as colonias, cujo nome está indicando a origem romana dos sens moradores, e os municipios que,
gosando de quasi todas as vantagens das colonias,
tinham o prh'ilegio de se regerem, não pelo direito
commum, mas por leis e instituiçües locaes e de
lhes ser applicavel ao mcsmo tempo urna grande
parte do direito publico romano. Com o tempo esta
distincc;ão importante desappareceu, e na epocha
de Iladriano só os pT'lIditos sabiam qual era a difl'e·
rcnc;a esseneinl do" (lolls gencros de cida(les, porque os prÍ\'il"gios tl'lS lllUllicipins fW achavam de
facto nbolidns (2), I l'I\'i", al'.:m dpstas, ns I'aris~imns
povoações que par('('e t"rem sido hahitadas cxclusi"amente pOI' indiW'll:ls, :\s quaes, taIYez gÓ porque
sem combate haviam .Receitado o jugo romano, seconcedcl'u o titulo vilo de confederadas. Eram &!
immed iatas as inWWne!i e as estipendial'ias; aquellas eXclUptas dos im postos g~raes; estas ohrigadas
a cllcs. As contT'ilJlllm; C01Tcspondiam até certo
ponto :ís nossas aldeias, porquc eram hurgos dependentes de oull'as pov()a~'()cs mais impol'Lalltes.

e

e

>l:

>:<

In ALEXANDRE HERCULANO, História de Portugal, vol I, Intr,ocJução, Lisboa, s. d.

p. 62-66
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B. SCALLABIS NA OBRA DE HÜBNER*

"D'aqui

I

Alenquer

I

ate Scalabis parecemo se haverem seguido os

vestígios da estrada. A colonia Scalabis, chamada Presidium Julium, cabeça de um dos tres conventos juridici da Lusitania,
colloca-se em Santarem.Além de que a distancia concorda em geral,
"-,

\

e

tambem a posição elevada que ocupa, junto ao rio, defendida pela
própria natureza, bem como a existência de restos numerosos de columnas e outros signaes de povoação romana, tornam provavel que
esta localidade corresponda à colonia que devia dominar todo o norte da Lusitania. A PQuca valia relativa dos vestígios que ali se
encontram do tempo dos romanos provém, decerto, da importancia que
teve a cidade sob o dominio dos arabes e na idade media. Não sei
que se tenham ali descoberto senão seis lapides sepulchraes sem importancia alguma; nas duas, que ainda existem, dá-se Olisipo por
patria dos falecidos, que n'ellas se commemoram. É por emquanto ponto nao averiguado se a ponte de Terraja (que eu não vi) e a egreja
de S. João de Alporão tee~ \ alicerces romanos. Apenas merece ser citada uma pequena inscrição que Th. C. do Bem

recebeu de Santarem

(como ele expressamente declara, B, 32,4, f. 99) e mandou collocar

e

na parede da sua casa. Bayer transcreve-8 ' assim:
DIBVS
SVCCESSIS
RVBRIA
SABINA
A posiçao da cidade só pode com certeza inferir-se do seguimento
da estrada, que com

toda a probalidade atravessa, n'este ponto, o

rio; visto terem-se descoberto nos logares de Almeirim e Alpiarça,
que estão na margem oposta, vários marcos miliários, que Resende
conservou, de Trajano, de Maximino, de Tacito e alguns fragmentos( ... )".
* HÜBNER, Emilio. Noticias ,Archeologicas de Portugal, Lisboa, Typographia da
Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1871,(B.N.,

HG 2 5640 V); p. 18-19 e 27

r;, '.'. "i.........,".,-;._-,,~:t '__ .:.;_,,:,.~".~,
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(

... )
L. CORNELIO. C. F.
BOCCHO
FLAM • PROVIN . TR . MIL
COLONIA . SCALABITANA
OB . MERITA . IN COLON

É esta a unica vez que a Colonia Scalabitana figura n'uma inscrição

encontrada em Portugal, ao passo que apparece nos marcos militares
de Africa: o que ainda é, porém, mais singular é ter sido achada no

e

logar em que se esperava o municipium salaciense.

Nota 1 - Este CORNELIUS BOCCHUS, é sem dúvida, o celebre autor de
uma obra desconhecida acerca da Peninsula Ibérica, citada por Plinio na sua Historia Naturalis, XVI, 40, XXXVII, 2, 7, 9, etc., bem
como, talvez de uma cronica do Mundo de que Solinus

se serviu jun-

tamente com a obra de Plinio. Consulterse as observações do Sr. Mommsen no prefácio da recente edição de Solin;us, Berlim, 1864, 8, e
as minhas

no jornal de phil ologia Hermes , vol I, 1866, p. 397

Nota 2. Emilio Rubner foi autor de um;a Inscriptiones Hispaniae La-

e

tinae,
-

publicadas em Berlim em 1869, onde apresenta uma série de ins'

crições latinas encontradas em Santarém-XIV SCALLABIS. COLONIA PRAESIDIUM IULIUM (Santarém). A,§cedunt

p. 35.

, TORRES NOVAS, TOMAR ,'Ferreira,

e
C. OS CONVENTUS DA LUSITANIA

1li9

/'itensis~ Pacensis e Scallabitanlls, re:;pecti\'amente come
as sédes em Ll~/el'Ít(t «l\Iérida», p(,(;)~ luZia «Beja» e ScaZlabis «Santarenl», cidades que gozavam do privilegio de
ahi ser em certa epoca administrada a justiça 'pelo legal10
pretorio ou pelo seu delegado. Na 'l'arl'aconense cOlltaYamse sete con1:entlts I, um d'eIles com a sé de em B1'(lcarc~
«Braga», ao qual pertencia ·em particular o nosso territorio do Norte. do Douro. Na Betica, finalmente, contavamse quatro 2, um dos qnaes, o Hispalen8is~ com a séde em
Hispalis «SeYilha», comprehendia o nosso territorio de
alem-Guadiana. Em cada conventus distinguia-se certo!

*

~_e.E0. ~~_r.Ol~l~li.,< ci,vit~t~e;;.l~sp~~bl!~~~)~-q~e~· ~-;;-~õ-'~e i;-Ol{-derou no yo1. 11, p. 76, correspondiam a agrupamentos,
ethnicos pre-romanos.
---<-'-."--, - .-- '---'. -.'.,-'

o

. --É ainda Pli;;i·oq~em nos diz que os tres com.:entuR da

tenitorio hispano-romano repartia-se em. circum-

scripçÕ~s' ju~idicas, chamadas con;;entus. Na:-L~~sita;;ia,
.. Coilfô'r~~-o"t~'~t;;'~~il-O dê 'pii~i~ 3 ,~ontavam-se tres: Eme-

I Em uma tabula de bronze que me foi generosamente olrerecida. em Juromenha, em 1907, pelo SI'. A If o n 5 o A v e 11 i n o G a lI e g o, por intermedio do meu prestante amigo o SI'. J o s é R 0mão C a e i r o,. administrador do concelho do Alandroal. - Na
inscripção não se menciona a provincia, mas subentende-se que é a.
Lusitania, porque ,a tabula foi achada na margem direita do Guadiana; alem d'jsso na inscripção figura um nomcn gcnlilicium igual
ao que se lê em uma inscripção lapidar achada em 1895 nos arredores de Juromenlm (vid. O Areh. Port~, I, 217). O monumento não
podia pertencer á Betica, a.pesar de esta ficar do outro lado do rio,
porque a Betica, como se disse a cima, não era governada por um
legatus Cacsaris, mas por um magistrado senatorial.
2 Acêrca da administração romana em geral, veja-se: A. BouchéLeelercq, Manucl des instit. 1'01/1., Paris 1886, onde se cita abundante bibliographia. A respeito da Hispania: Flores, Espaita Sagl'ada, I, 207 sqq.; HUbneJ', Co/'pus, Il, Suppl., p. I.XXXVI sqq., e La
Al'qucowgta, p. 162 sqr\. Da Lusitania em particular tratou Caetano do Amaral nas .!t[emorias dc litte/'at. pm·t. da Acad. das Sc.,
JI (1792), 313 Bqq.
3 Nat. Hiat., IV, § 117.-A respeito da oGeographia da provincia da Luei1ania em Plinio" ha um importante estudo de DetIefsen
no PltilologWI, XXXVI (1877), ll1l1qq.

*

,-

Lusitania romana (i. é, do Douro ao Guadiana) abrangiam
~~!~!lt~_~~il!:'?~.)~~p'l_d~ .que e().ll1P..!'~}:l~pdiª!ll .~incº. colonias (com algumas poYoações annexas), .1!mmlll1icipio_Ae
ci(ta(1ã9s'~~I~aüõs,--treslnlllli'Z~ipio~. que, gozavam elo direito
do antigo Lacio (Lctti antiqlll), e trinta e seiscidades tr1búta"i-ia;;a. Pelos calculos de FelicianI;·oqliai;h;,~c-á;l~fo-sc
I\;íp~p~iação attribuida por Plinio (Nat. lIist.~ III, § 28)
a varios conventlls, dá. a cada kilometro quadrado a população média de 8 capita lióem «homens livres», a Lusitania romana, que, segundo o mesmo erudito, media 130:000
kilometros quadrados, conteria na segunda metàa'e do se;:;-.'
I dàerâ~(;'hri~k:i'êt~~po de Plinio) 1.040:000 cidadãos livres;'mas' estes calculos assentam ~ypõthese--(le que a
densidade da população era imiforme em toda a Peninsula '..
No conventu8 Lucensis havia 16 populi (exceptuando os ,
Celtici e Lemav~) e uns 166:000 homens livres; ~nv~~
tllS Brawl'wJ/ havia 24 civitates e 28:):000 habitantes J.
.. -. - .. "--" ... - .- .•..
_
~---~'--'"--."_.-.~

I
2
:1
4
5

..

Plínio, Nat. Hist., 1Il, § 18.
Plinio, Nat. Hiat., IlI, § 7.
Nat. llist., IV, § 117.
Riâsta di Stm'ia Antica, x, 18-19.
Plínio, Nat. Hist., III, § 28.

In Religiões da LUSITANIA, de J. Leite de Vasconcelos, Vol 111, Lisboa, Imprensa Nacional, 1913, pp. 168-177

.......

.......

'-

171

170

A epigraphia ministra-nos pelo tempo adiante outras informações geographico-administrativas: assim, na inscripção da Ponte de Alcantara, que é do anno de 105-106,
figuram muitos nmnicipiaprovinciae Lusitaniae t; numa
inscripção da Devesa, do anno de 118, lê-se civitas
Aravo(?'um) 2; noutra, do anno de 161, existente em Portalegre, lê-se mUllic1p(es) Ammai(enses) 3 «de A'IIImaiall;
. noutra, do anno de 254-255, achada em Faro, lê-se ?'es
p(ublica) Osson(obensis) 4. No vol. ~I d'esta obra, 1)· 85,
citei varios 'vici da Lusitania, jÁ romanizados; adiante,
1)' 171, nota 1, fallo de mais uns vicani.-Para o conhecimento, quer das povoações, quer da população, elão muita
luz, como é natural, as rui nas que hoje se' observa~ em
grande quantidade, ás vezes. em pequenos espaços. Um
\
mappa em que se assignalassem
todas
as estacões lusitano-:-!"--. _ _ o<"'-~"- ~_"_-'--._~-~"'---'
.~
,~
~ _~_._,......_"'_L--_..-.-_ i romanas de que temos noticia não ficaria menos cheio do
'. qüe'·ur~tmãppa'.chorºgraphic~ ~P9:~~~~.··'s~)~2i~'h~Po;óações que realmente não cOlTespondem a povoaç5es-antigas,ha' t~íllbé.rj-i'~stàções ãritigàs: que' nãô 'coriési>ô~nc~~!.n. a
povoáções da actualiciade: a deficiencia em úm cas~' compensari;;;-;~p;;;b~nd~~cia no outro. -As .l~ovoa9ões importantes tinham administração propria (m'do decm"Íonwn,
~uovL~1:!._~C!:.FJf}J!}.!JyftJ}~(ó!,éS;,·êtõ.J;--mãs não é neéeSsãrio
desenvolver aqui o assu~to·5. ~:ibus (na àccepção romana) pelas quaes estavam distribuidos os cidadãos lusitano-romanos fallam numerosas inscripções G•.
Na epoca de que neste momento me ocel1po, a Lusitania
em sentido lato, i. é, toda a larga faxa oecidental da lbe..
ria,' constava de: 1) povoações
de nucleo
indigena,
..
. _~."---.,..,,,. -~~_
.
.._o......que
~ .....
__

_,..,. _ _

__ ...............

... , _ _

I COl11t1S, Il,
Z

Corl>Us,

lI,

..-_-_ --

760.
429.

158.
Vid. Corpus, ll, L
o Yid. Hubner: Corpus,. t.

3 COI'PUS, lI,
4

p.179.
G 'yid.

COl')1IlS,

t.

11,

p. 11340.

Il,

p. 1159 sqq., e La AI"'.lucología,

J'.-"

~~!~~~?.:;~~~ _~}:'~llas e SlQl) .,~!l~ªoi_~ES~,~~?l?gi~ç~l
j)ovoaçoes que são a maior parte das que mencionei no voI. II
d'esta obra, na secção da «Geographia» l, e os ~I!:~.s que
chegaram a ser romanizados, c'omo o da Citania de TIritei·
ros 2 j 2) povoações novamente fllndadason restauradas, por
exemplo Cttesm'oo?'i[j(!, Augustobl'i[jct, culo;!Ía Augusta Emerita, colonict Pax lu lia, a colonia de JJIetellinmn, ou transferidas de outros locaes 3; 3) acampamentos militares ou castm que se tornaram cidades, por exemplo, como parece,
Caeciliana c Caepiana·~; 4) estabelecimentos thermaes e
inclustriaes, por exemplo Aquae Flaviae, o metallmn Vipasccnse (já antigo, mas romanizado),
a povoação que estav~no local hoje chamado «Troia» '(em frente ele Setubal),
cujo nom.e antigo não se sabe ao certo j 5) villae e aedificia
avulsos t de que fallarei adiante. Podiam tambem citar-se
certos santuarios importantes, como o de Endovellico
(vo1. .lI, p. ]31), onde devia haver pes!'ioal permanente.
.Já a eima vimos que a .----certas denominações
indirrenas r
.. _----- _._-._---_._~--_.

e

.•

--,_ -------_

.....,

lI

T

se_~~~~~,~~:!~_,,~~~~~!~~~~~~,-,~~~2~-~~.'

Bmcam Augusta, ;

1 P. 8 sqq. -: Nesta secção ha algumas omissões, pOl" ex.: Cinginnia (de que fallei a p. 96, noutra secção); Conistol-gis ou ConisturfJis, nos Cuneos (vid. supra, pp. 114 e 115); Lenniu/n (viLl. Bellum Hispaniensc, c. 35); Medol,rega (vid. supra, p. 149); mons Med~tllius (vid. supra, p. 151). Acêrca de Brut6briga., vid. supra, p. 131.
No Corpus, lI, 6287, figuram os vicalli AtuC(Wse(llses). /',
2 Estrabão, Gcogr., IH, Itr, 5, diz que os Romanos; vencendo os
Lusitanos, lhes transformaram em aldeias a maior parte das cidades, i. é, dos castros, e que edificaram melhor algumas. Aqucllc facto
deve entender-se que succedeu nos primeiros momentos da conquista; este já denota os beneficios da pacifica~ão.
3 Cf. o que aconteceu com Termes, nos Arevacos (povo celtiberico), a qual foi transferida do local fortificado em que estava para
a. planicie: Appiano, lhe I'., § 99.
.
4 Cf. HUbner, Mon. ling. Ihcr~cae, p. XCIlI.- Sobre a importancia
dos acampamentos neste sentido, vid. Kornemann, na Fcstschrift :m
O. Hirsclifclds sechzig. Geburtstage, p. 232, mas elle exaggera quando
diz que a Lusitania constava originp.riamente, não de territorios
de cidades: mas de territorios de acampamentos
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Scallctbis Pracsidiwn IttliulIl} etc. A denominação Eviollt;
que se lê em moedas provídas de legendas turdetanicas,
corresponde na epoca roman~ um nome latino, Salacia;
que o é de uma cidade das margens do Calipus «Sado»,
cognominada anterjormel1te~ como diz Plinio, Uj'usimpcrat01·ict I} e honrada depois em uma inscripção com o titulo
de Ilwnicipiurn 2.
De algumas povoações restam-nos inscripçues incompletas, em que faltam' os nomes, ,mas onde sc conservou a
menção das suas categorias: numa lapide de l\Iidões lê-se
, genio municipi (=municipii) 3; numa de Bobadella: splendidissim[a Je civitati 4. Este adjectivo splendidissinw «briihantissima., «magnifica», que se encontra na litteratura
na sua significação natural ou como simples epitheto 5,
aqui é titulo nobiliarchico: cf. splendidi municipi em uma
inscripção do Tirol 6 , splendidissima civitas em uma inscripção de Timgüd i, splendidissinw col(onia) Karthag(inicnsium) em uma inscripção africana 'l, splendidissim,ae ciLitati em uma inscripção que vi no 1\luseu de Tréveros
(Allemanha) 9 ; e corresponde em certo modo ao tratamento de peljectissimi~CIã1:I:ssimi;-éíc:;da:do-àõs--governa-:
~dOrés -p-rõviü.êiáe's-;do 'tempo' dê" DióCleciaÍlô'-em-diante10 •
-'-,._-'"-~.-

-

'.-.-.~'"

--~"

"

.•

_~.~

__ o,

'~_'_._.

__

~,

____ --... _ _ _ _ .... ,
~

~~

A pár de cidades lusitano-romanas de que ás vezes só
conhecemos os nomes, ou de que só tenues vestígios chegaram até nós, o que
mostra que' ellas foram
pouco importantes, ou
que soffreram aniquilamento ou destruição no
tormentoso Yae-vem dos
seculos~ muitas, !)elo
contrário, deixam ver
em seus monumentos
quanto esplendor tiveram. Entre estas occupa a primazia, sem dúvida, Emel'itaAugltsta t~
com os seus aquednctos Fig. 71.' (Arcos do a,!uedneto .dos Milagres.
(cf. figo 71. a), templos,
de Emerit,,) ,
ponte, arco, theatro, estatuas, inscripções, moedas 3. No nosso territorio citarei:
Balsa~ ,perto do mar; jlI!JJ'tilis~ em yantajosa situação
commercial na direita do· Ana, em frente da Betica; }Jax
Iulict e Ebora~ no interior do celleiro alemtejano; Olisipo
F;~Úa~~Illli(t 4; Conimb1'Íf/a:;; a capital ,dos. I[l'if!!.1!:.try!.I: G;
.

------~ ~-_

1

Nat. Hiat.,

IV,

§ 116. - A denolliinação de impemtoria provém-

",~::--Ihe talvez de Sexto Pompeio: vid. UrsiD, De Lusitallia, pp. 77-78;

SuppI., p. 802.
32.
3 Corpus, lI, 40l.
4 CIIl"jJUS, ll, :397. - Cf. cit:itas AClIlinicllsis, ih. 52:m; civitas Li1Ilicorum, ib, 2516 e 2517,
5 Por exemplo em Nepos, Alcib., 11, 2: Slil'~lldidissillla cil:itate.
6 Dubois, La Tablc de Cles, pp. 13-17.
7, Corpus, VIII, 2407.
H Bllllet. Épigr. de l(G Gaule, I, 20.
9 Digo Trél:eros, de T r e ver i, aceus. T r e ver o s, por analogia
com Veios, aceua. V e i o s, e com Pompcios,' dé P o m p e i i, aceus.
P o m p e i o S. Alguns AA. nossos autigos disseram porém Trevcris
(e Treviris), tomando por b;l.se o ablativo.
10 Vid. sobre eIle Bouehé-Leolcrcq, l1fanucl rics inst. rom., p. 207

cf.

C01"jJUS, lI,

2 COI"jJUS, lI,

. --...

"--~---------

-

~

.'
i D'eUa diz Hnbner, Corpus, II, p. ó2: splrlldid1l1n olim Lusllaniae caput.
2 Esta figura foi extrahida {com reducçii.o )da Hist. de M,:rida
de F. Pérez, Mérida 1894.
3 Vid.: Segarra" Hisloria de J.l1érida, 1894; Moreno de Vargas,
Hist. de l(t GÍudad de Mr,'id(G, 1892; Cmpus Iusc/'. Lat., 11, p. 52,
e Suppl., p. 8214 Era talvez uma' segunda capital da Lusitania. Ahi appareccu
uma inscripçã:> em que figura um governador da provincia (Cor~
pus, lI, 189), o que poderá indicar rt:sidencia. Hilbner, La A"qwo10[/ía, p. 168, diz mesmo: .10. otra capital dc la "provincia, que era
Lisboa». - Acêrca da denominação de lulia, vid. Hlpra, p. 144.
,[. Cf. O Arelt. Port., m, 145; IV, 304; etc.
G Nos Dialogas, 2." cd. (1604), fi. 115, pergunta Arraiz: .Que se
.. fez de Igedita, cidade cathedral que chamamos 1(/(/1/1/(/ 'f Onde fica

......
W

I
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Bl"Clwra AU!ln~.t~t l.i"A~ll!~t!J._fJ~viae ~ ... Algumas d' ellas
~~~n';;··~ô~~ já disse, ~·etustas povoações pre-romanas que
receberam e assimilaram o influxo po(leroso da ciyilização
dos seus dominadores i outras eram povoações modernas,
fundadas por elles. Do hrilho e importancia de certas cidades, Emerita) Pax luZia) Ebora) Salacia) ]}fyrtiZis) Se11)((;
etc., dá testemunho a cunhagem d~ moedas propria~ (sec.
I) 3; com estas moedas tinham curso as de outras cidades
ibericas, segundo se prova de muitos achados d'ellas no
nosso país, c as ll1qedas propriamente romanas (as mai.~.~ntigas.das q u;;;s~'ach;(i~s~~~·,-~ão;.~é;- ~;--~~i h-à;· do .s~ç.lII
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Se fizcrmos um quarlro do:; coneentus com a maioria elas povoações (oppida, dei, ctc.) do tcrritorio português, teremos:

a)

,.

P.\CE:\SIS (cntre Ana e l'a!Jlls):

Laccoln'i[Ja
PortllS lIannibalis
Ossonoba 1
Balsci 2
Bae.5uris
j1lVl"tilis 3
Jyú'obri[Jct
metallUln l"ipascense
Pax Iulia (capital) 4

~ ..C:_4).

»com seus marmores e letreiros inscritos?" Qllasi po!leriamos agora.
responder: -No :\Iuseu Ethnologieo, pois a.hi está ricamente representada a epigraphia igeditaniense, pelos cuidados do D r. }<' e 1 i x
A I ves Pereira.
1 Aeêrea do eoitheto vid. supra, p. 152.
2 Assim eha~ada certamente do nome de T. Plauius Vespas/anus .. cf. Corpus, t, II, p. :344, e Diziollal"io Epigmfico de E. de Huggiero, t. I, Roma 1886, p. 5í6.
3 Vid. HUbner, Mon. Ling. lber., p. IX* (indice); e com relação
ás da Lusitania e Betica portuguesas em especial, vid. (J Arelt.
Port., VI, 81 sqq. - Uma inscripção de Emcrita, no Corp"s, 11, 4!)S,
cita um n1tmm(ulal-ills).
4 No castro ou .. Castcllo» de Praganç:t appareceram denarios
de Spurio Afranio, que cunhou moeda por 200 a. C. (Babelon,
1\<10nn. de la républ. rom., !, 131), e de Sexto Pompeio Fostulo, que
a cunhou por 12~) a. C. (id.,ibid., li, 336). Da Beira-Baixa ha no
Museu Ethnologico um thesouro organizado no seco I a. C. eom denarios dos seco lU-I. - Achados de moedas republicanas entrc nós
niio são muito vulgares; as moedas que mais· frequentemente·-~e
-êncõliü'am são dos sec: 'I\I e IV da era. christã, principalmente do ,
. sCC. IV, 'que porén{ em parte podem pertencer á epoca visigotica. ~
~-O Al'clteologo Portufluês tem sido dada noticia do apparecimento
de varios thesouros monetarios: vid. t. I, p. 134 (Trás-os-Montes),
223 (Estremadura) ; t. 11, p. 2!)2 (Entre Douro c Minho); t. Ill, p. 11!)
(TI'ás-os-Molltes); t. IV, p. 6G (varios pontos do pais), p. 7!) (Beira);
t. v, p. 1!!) (Minho e Estremadura), pp. 167 e 285 (Estremadura),
p. 342 (Entre Douro e Minho); t. VII, p. 55 (Estremadura); t. VIII,
pp.221 e 230 (Estremadura); t. IX, pp. 56 e!)9 (Tràs-os-Montes); etc.

CO:-iVENTUS

b)

CO:>lY!';:>ITUS SC.\LL.\llIT.\:\US

(entre Ta!Jlls c Dlll'illS) :

COl1.iml)/·i!Ja

Olisipo 10

S c alln. bis (capital)

Ebom 5
SaladaS
Caclobriga
E'lllabona
.Ammaia 7
Aritiwn Vetus R
varios castros, e outras localidades, ou alcariaes 9,
com ruinas romanas.

II

Ebw'obl'iltiullt
Colippo
eieitas I[Jaeditano1"wn
l'alabl'Ct
Laneiá Oppidalw
cidtas .fll·w;o/"wn

Acminiwn
JJaedol'lls

12

l'alabrifJCt
Lall!JrJbl'if/Ct
varios castros, e outras localidades eom ruinas romanas.

Vel respublica Osson(obensis) no Corpo lusa. L(~t., lI, 1.
Vel resjJublica Bals(ensis) n-O A.rch. Port., v, lI!.
3 Jlunicipium.
·i Colonia.·
;; Jlunicipimn Libemlitas lulia.
\; JlunicipiUln.
7 JIllnicipium.
8 Aritiense oppidlim vctllS no Corpus, lI, 172 .
9 A palavra alcarial ouvi-a em Alcoutim, e_.si~~~fi.c~~~?,:.~_I ..Q!1sLe
appa;Ccem rU!Eas anf~l?~ e restõ~~'i~~?eijl?g~c().s, .c<!lIJ o. tlJ<?~Ol?, te)J~ o povo diz mesmo: r~~c.l!.rl~1 d2s.l\.~~ur?s., pOIS que,
'como se sabe, .Mouros é vaga desIgnaçao de antigUidade remota.
Supponho que a palavra deriva de alceu'ia, com o suffixo -ali cf. casal.
10 JIunicipiwn Felicitas lulia.
11 Colonia.
12 Civitas Ael1linicnsi.~ vc1 Aeminiensiwn no Corp1l.S, ll, 523!).
1

2
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c) COi\"YE~TUS BRACARUÍlI (entre Duril!s e .Millius):
(POItucále)
Bracara' Augusta (capitaI)
vical1i Atltcause(nses) I
Tuntourida (~ Tongooriga?)
.

Araduca
Aquac Flaviae2
civitas Baniensill1n 3
varios castros,' e mi.tras lo~
calidades com ruinas romanas.

_<

o ~ortllgal, e dos vestigios onomasticos, existiram' nó
nosso territorio, nos tempos lusitano-romanos, muitas «vil- .
las»,' tod'aspo~émordinariaménte de caracter modesto;

C'aladull1l1l!

d)

CONYEXTUS

HISPALE~sls.(alelll do

Ana):

8el"J)a
varias loca.lidades com ruinas romanas.

Dep~is das povoa?ões propriamente ditas 0:.,·vs}oJ!J?Jdltm J VWl!S}
e em latim 'da
decàdencia
castrllm
no sentido
"".
-.- ...=_",
__
...... ...-..........
__:..l.-__
de oppidum), devem mencionar-se as casas de campo,
que podem comprehender-se na dcsignacão
de vilZae } a
>
qual, com quanto não se encontre no voI. II do Cõrpíts 4,
apparece em abundancia nos nossos documentos medi"evaes
'
conjuntamente com outras, como. villm'es} casales} etc. li
Das villae r.omanas, em geral, havia duas especies, conforme eram destinadas a rendimento (villae ,·ltsticae») ou a
prazer e confôrto de sens donos (villae' m ballae); mas nem
sempre é possivel fazer a distincção 6.
A julgar 1l0S restosarcheol~gicos apparecidos por todo

~_-"""_

~

_~~

.

o

I

2
3

.Corplls, 11,6287.
VeI respubliea Aquiflaviensis no C0/1ms, 11, 4204.
O seu 011pidum creio ter sido um importante castro que está SO"

braneeiro ao valle da. VilIa:riça, no concelho de Moncorvo. Vi~itei-o
em l!:)06 em companhia do Sr. Abb e • 'ravares Teixeira de
.
CarVlçaes,
attento investigadol' das antiguidades da sua região.'
4 Só ahi se lê ager e fundl/s: vid. p. 1159.
5 Vid. Alberto~ãio;it8 .",illas» doNorle de Portuflal, Porto
1903, passim.
,.
.
.
6 Viii. A. Grcnier, Habitatiolls gauloiscs et villas latines dana la
. ~ité des MMiomatriees, Paris 1906, pp. 59 e 94.

y.~-,.

Fig. 72." (Mosaico- polychromlco da póvoa.de.Cós - Alcobaça)

I

quando muito', para cumulo de esplendor, mostram-se em
algumas casas pavimentos de mosaico, embora quasi sem1 Elite mosaico está hoje no Museu Ethnologico: víd. a bíbliographia'citada a. p. 178, nota :i.. ·Na figo 72.' reproduz-se unica~
mente a parte central do mesmo: àhi se vê uma. cabcça radiada;
ao que parece, de Apollo-SoI, entre lims cornucopias,-o que fa:t
lembrar certas estelas pun1co-romanas da Tunisia, em que se figura
"le Soleil, en buste,entt'e deu x cornes d'abondance, de chacune
»desquelles émergent deux pavotsJ) (BúUet. Melt. du Comité de& trav•
hist., Paris l Nov. d~ 1901, pp. XIX e n)•.
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D. SCALLABIS NA OBRA DE GARCIA BELLIDO*
I
'(IIaEavDYv~~ = Pax lu/ia) entre los célticos, Aúgll!ta Emerita entre los turdulos, CaeJar AugllSta entre los celtíberos, y otras semejantes, muestran bien

•

claro eI cambio que se ha operado en su constitución poBtica". Como
Strabon escribe en tiempos de Augusto y afiade y corrige en los de Tiberio, se ve que refiere e1 hecho a su propio tiempo (vi')!) haciendo coetweas
'expresamente a Pax lulia (que él Ilama I/aEavyoúna) con Ementa Augusta.
y CaeJar Augusta. El titulo deAugusta ha de tenerse, pues, como una prueba
de su origen augústeo, asi como eI de lu/ia obliga a colocar su fundación colonial antes dei -27. Tuvo lus ltalicum C~, que tan frecuE.t:I.!~_fl!~3!.11-~I!.Jª$_

Ç.oJoni-ª~gústeas d~pãfiã-;-pe~_qYe-~ºç~ em~~LççliáreasL!o

•

que apoya tambien nuestra opinión de que e1 statllS colonial lo tuvo de
AUgusto. EI nombre de Pax puede atribuirse a ambos Iulios, pero está
mas estrechamente ligado al segundo C3 ). Por fundación augústea la,
tienen tambien Henderson C4) y Vittinghoff C5). Pero éste C6) reconoce,
, 'eon Grant C7) la posibilidad de que haya sido primero una colonia latina
de César. El nombre que figura en Strabon creo que decide el problema en
,. 'favor de su origen augústeo, aun admitiendo la previa existencia de una co~
lonia latina cesárea.
Pax lulia es Beja, en el Bajo Aleintejo, no lejosdeI Guadiana. Hay
abundancia de testimonios roman,?s de. todo ordeno La identidad de Beja con
PaX lI/lia es
incuestionable.
-----_._--SCALABIS PRAESIDIVM

IVLIVM* '

Plinio IV 117 la cita entre las colonias de la LI/sitania (Sca/abis quae Praesidium lI/Hum lJocatllr) y como cabeza dei Conventlls ill7"idicus de su mismo nombre. Ptolemaíos II 5, 6 la llama simplemente Ixa?af3i.ç xo?wv/a
En e1 epígrafe dei CIL II 35, haIlado en Alcácer do Sal, se la Ilama co/onia Scalabitana.

•

(32)'
(33)
(34)
(35)
(36)
(31)

Paul. Dig. 50, 15, 8.
Vittinghoff Kolonisafiofl 109 nota 4.
13 nota 1.
Loc. clt. 78, 109 Y 149.
44 nota 3.
lmperium 473, 8.

-
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* De A. Garcia y Bellido, in Las Colonias Romanas de la Provincia Lusitania
p. 21-23.

,
Su orige~ militar 10 da su epíteto praesidillm j por cl de Jlllillm debió de
ser obra de César. Luego, acaso, recibió algunos veteranos y con ellos el derecho colonial, pues e1 epíteto de Julio debió obtenerlo antes de1-27. Vittinghoff S) la incluye entre las colonias cesáreas. Sin embargo, yo me inclino
a creer que, como sus hermanas las demás colonias lusitanas, debió de
obtener e1 titulo de colonia por Augusto. Dio Cassio 54, 23 alude a las
f~daciones coloniales augústeas dei ano 15 en un texto (T0U oi ltD.w;
lv U Ti; raÀaTíCf xai lv <.Q 'IfJTJ(!Ír,t O'vxvàç àm[;X10'é) que puede muy bien
ponerse en re1ación con el de Strabon IH 2,15 ..ya colacionado ;11
tratar de Pax Julia.
.
La opinion traéliéional mas exte~dida és que Scalabis estuvo donde' lá
actual Santarém, en una altura sobre la orilla derecha deI Tajo, como a unos
80 km. antes de llegar a Lisboa. Pero, aunque hay que buscaria efectivamente
aquí, preséntanse dudas sobre su exacto emplazamiento; es decir, sobre si fué
precisamente Santarém u otro lugar próximo. EI problema va ligado estrechamente aI de la reduccion geográfica de otro topónimo antiguo famoso,
e~ de Móron, "hápax" geográfico que solo se halla en Strabon IH 3, 1 quien la
ota como una "pólis" la mas importante, con Olisipo (Lisboa), de todo el
Tajo. Es aqui, segun el geógrafo griego, donde Brutus Callaecus estableció
su base de operaciones contra los lusitanos en el138-6 antes de J. c. Para A.
A. Mendes Correia 9 ) Móron habria que situarla «no monte escarpado em
que está Santarém, ou noutra elevação vizinha na margem direita do Tejo»
y S calabis habría qu-;-~~c;~la'~~";u~-l;;:~~di~~i;~~;: -pe~~--~-~"-~;:"s~~t~é;;.
A tal. hipótesis ayudaria el topónimo Vale de Mouron, cercano a Santarem,
adu~do' por Vergílio Correia (40) J. H. Barata, siguiendo opiniones (no
escntas aI parecer) del Teniente Coronel Costa Veiga (41) Móron seria, en
efecto, Santarem y Scalabis habria que ubicarla en los Morros o los Chões.

e

Mas he aqui" q~e el Sr. Oleiro, 'en su comentarlO a Barata, supone todo lo
contrario, que Santarem seria Scalabis y que Móron estaria en Chões,
donde hay indicios arqueológicos (42). El problema es, como se ve, dificil
y solo una excavación lo aclararia. Entre tanto cabe opinar sean ambas una
misma ciudad, pues es poco probable, a mi juicio, que haya habido tan cerca
una de otra dos ciudades y menos en LlIsilania, donde la vida urbana no había alcanzado aun en tiempos de Augusto un desarrollo tal que pudiera dar
lugar a la vecindad inmediata de dos núcleos urbanos de importancia. Esta
hipótesis que ya fue considerada tambien como posible tanto por Mendes
Correia como por Bairrão Oleiro, mereceria mayor atención.

e

(38) K%nisalion cuadro de la pág. 148.
(39) M.oron! Tr<;b,!lhol da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia 6,
Porto 1934. CitO sm pag!na por no tener ante mi sino una copia mecanográfica dei
articulo, amablemente envIada por los Srs. Teixeira y Cardozo.
(:~) COfll.rulo do Mllndo Portllguês 1, Lisboa 1940, 535.
.
( ) J:. fI. .~arata, Santarem e Scalabis, Vida Ribatejana, 1955. Cito de la
e:ctensa recenSlon crttlca de J. M. Bairrào Oleiro, Boletim do Centro de E/lI/doi Geo rd11&01, 1955 nos. 10-11 (separata).
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Pág. 3 de la separata aludida en la última nota.
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E. II

Del caracter militar activo de tas
colonias romanas de la Lusitania y
regiones immediatas..:.

..

POR

A. GARCIA Y BELLIDO
CatedrAtico d. Arqueologi~ de la Univt"id.d de Madrid
OIHetOt dtl Instituto Espaõol de Arqueologia

Sabido es que la Província romana Lusitania e~ creación de
Augusto. Pero ya estaba prefigurada en tiempos de Pompeyo y César.
Cuando éste hubo de enfrentarse con los hijos deI primero vemos que
a Petreius se le habia encargado. con dos legiones. de defender la
región comprendida entre el Guadiana y el Duero. tanto por la parte
. de los véttones como de los lusitanos (ab Ana Vettonum agrum et Lusi~

e

limiam. Caes. BC 1 38).
César y Augusto fueron tam~ien los creadores de las colonias lusí~
tanas. EI primero fundó !vI etellinum (Medellin). donde ya habia asen~
tado probablemente legionarios Metellus. de quien recibe norn'bre. Norba
(Cáceres) y eJ Pr;:esidium /ulium que despues se Hamaria Scalabis sólo-\
(Santarém). perdíendo eJ-;;ombre latino - y-'~~~u-p~'~;~do-~f indí-g~;l;. i

1\u9usiõ-ê;eÓd~'~--~;;i~ni~~-~ã;. 'Pa;I;7i~'(Bejiry'-E~erit~ Aug~;trl-

(Mérida). ésta destinada a ser la capital de la Provincia por él luego
creada. Municipios civium Romanorum solo se creó en Ia Lusitania el
de Q.!i.;lP.9.:._9!Le_ !,:.ació gr~g~~_.? _Çésar.
Como se ve' la política colonial se concentró sobre todo en la línea
dei Guadiana. con un~~.:al~_da'~~l.Iajo. Ta representa:ia por
-ScãGbis, cuyo primitivo nornbre de Prresidiumg.l:!,cdará ahora mas CIãrõ.'.
A éllale acompai'Iãbã,- pêrõ- êOn-~tt~~~~~ct~~:' Oli;;p~co-;;;o;;;;;i~ipiu-;1;
CÍt'irW! Romanorum. Norba. cerraba por el E. el espacio entre el Gua~
diana y d Tajo. Se percibe ciaromente una política c~~nial.i~E.t;.S~o
:l"litar desti:loeb ;) cerr<lr eI Cillllino a lus IllSit~lIlOS de! Norte deI
T:'".I, i1t:l1 m.1! d"!llÍn;\d0'i \' Il\~y ([~J;;;-;-f~~'~;;i;;;~-~ .umadas por
!.h 'i..:rr"s r;":<.l:i d.:l Sur. 01, .":1''''''''':. ad":lll.Js. qu.· Roma no cn:ó ya mas

e

* De

A. Garcia y Bellido, in Del Caracter Militar Activo de las Colonias Roma

nas de la Lusitania y Regiones Immediatas

:~:nias cn

d:'C:::::C Yc:::LI:O:'k~COIonial jus,amcn,~1

Lusi',,"i.,
~~!E:.~~~_de1_T~.t~.~ qu; -;;;;i~'~-~;-{;n-~-' a~~~ada de'la dei D~ero

que actuaba como escudo protector de los campos de! Bé1?tis y de la
parte meridional de Portugal. Pax lulia vcnia a ser, entre e! Guadiana
y el mar, lo que Norba era entre el Tajo y el Guadiana. El cstudio de
la coloni;:ación romana de Lusitania desde este punto de vista va a ser
el objeto de este trabajo.
'

=C

~!~~~~lOs licenci<3:.do~ .de )as., J.e.giºn~s. rQ!I?.'lnas, aI convertirse
, cn cludadanos s~:;ile~:-;;~coloni,
no perdian deI todo su 'condición milit;;-~.
..'.................... - ......
Seguian formando una especia de milicia presta a defender, con I~s
àrffias"en-Iamario, sus propios in te reses y, por supuesto, los de la c~I~~
~: Siempre subsistia una posible alteración dei órden y de la paz, no
solo por el hecho de que tales colonias se estableciesen en terrenos
arrebatados a un cnemigo que aún seguia viviendo junto a éllos, sino,
principalmente, porque las fundaciones colonialcs se hicieron muchas
veces en zonas de fricción, en regiones fronterizas v~cinas a pueblos
que, o bien aún no habian sido sometidos por completo, o bien eran
hostiles sin rebozo aIguno.
Este fué el caso, precisamente, de las fundaciones cesáreas en la
Lusitania, o de aquellas otras deI bajo Guadalquivir, que a causa de
su proximidad a la Lusitania estaban amena;:adas por repentinas incur,
siones armadas de elementos insumisos oriundos de las serranias de
Guadalupe o de la Estrella, en la Lusitania extremena y portuguesa,
respectivamente. I talica primero y después Carteia, no tuvieron, sin
duda. otro origen. Luego surgió con los mismos fines la colonia de
lvfetellinum (Medellin) y, más adelante, en tiempos de César, las de
Norba (Cáceres). Pax lulia (Beja), Emerita Augusta (Mérida) y
Scalabis (Santarem). En esta última se hace aún más patente eI pro~
_.pi'~ito-:-põrqu-e,-··a" más' de suo situ~~ió~, lo' de~~~'~ia explicitamente su
primTtivô'-nombre de Pra::sidium luliuni.
..~--'. Enapoyo de esta interpre't<i"ciÓI-i,'y aparte eI incuestionable texto
de la Lex Ursoncnsis, que luego aduciremos, vienen a nuestro encuentro
una caterva de topónimos de fecha incierta en parte, pero de evidente
origen militar, que se eXlienden alrededor de las zonas polémicas lusi,
tanas y galaicas. Citemoslos:
Un Pr<.esidium menciona e! !tino 428, 5 en CallfEcia, que ha de
situarse en Castro Caldeias. EI Ravenate vue1ve a citarlo en 320, 6, por
este mismo lugar. La actual Tuy, plaza fuerte sobre el Mino, fué tam,
bien en la Antigüedad un reducto defensivo. como su nombre de Caste!,
lum Tyde (PUN. IV 112) lo demuestra. EI Rav. 308, 8 cita en Galicia
~~-_........

'
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\In IU9ar lI<tmado Castra Manuaria. Una lápida (CIL II 5353)·~~1'e~":-·.~
(lona a un limicus nacido en el Castdlum Berense, lugar acaso cercano
.\1 C"l.Stellum Meidunium, citado en una lápida (C1L II 2520) de
dudosa reducción (tal vez estuviera en re!ación con la Meidobriga o
Alcrobriga de Plin. IV 116). La famosa lápida de Pintaius. en cI
Ml,seo de Bonn (C1L XIII 8098) nos pone en contacto COI1 otro
topónimo significativo, existente ya. sin duda, a comienzos de la era, el
Castcllum Intercatia, sito en un lugar impreciso de la actual Asturias
(en Asturia Transmontana, dice la inscripción). No fué por casualidad
tampoco la fundación de Flaviobriga a orillas deI Cantábrico. entre
pueblos aún inseguros; y menos el establecimiento de la Legio Il Il
fvI accdónica en Aguilar de Campóo. a retaguardia de Cantabria. y eI
posterior de la Legio VII Gemina entre los Cantabri. Astures. Callreci
y Bracaraugustani. pero no lejos tampoco d~ los Lusitani. La misma
fundación de Clunia. como colonia, tuvo sin duda fines militares

tambien.
Si de la región Norte y Noroeste pasamos a la dd Occidente, los
testimonios son igualmente expresivos. Ya subrayamos que Scalabis se
lIamó antes, desde tiempos de César, Pr;sidium luliu 'Pero es el caso
qi:íe-cercàde ella estuvo, hacia I~actual Alv~ga. cerca de Abrantes
un puesto militar Ilamado Aritium Prretorium existentes ya antes de!
ano 37 de la Era, fecha de un importante texto jurídico en bronce alH
hallado (CIL II 172 = D~Ors. Epigr. Jur. 20 ss. Como pl'retorium solo
figura en elltin. 418. 8 y en e! Rav. 316.7. Ptol. II 5. 6 lo .cita. simplemente, como Adtion. En eI texto epigráfico antes aludido figura como
Aritium Vetus. Pudo ser cosa distinta de! Aritium Prretorium dei [tin .•
pero, en todo caso, muy próximos). Entre el Tajo y e1 Guadiana. y
cerca de Norba (Cáceres). hubo dos Castra: Castra Crecitia' y Castra
Servilla !(Plin. IV 117).
En el extremo oriental de la Lusitania. cierta lápida menciona un
Castellum Cisdi. que hubo de estar cerca de Cé1?sarobriga. hoy Talavera
de la Reina (F. FITA, Bolctin de la Real Academia ele la I·listoria. 2.
1882,265 sS.; CIL II 5320; F. GIMÉNEZ DE GREGÓRIO, Archiuo EspaÍlol
de Arqueologia. 23, 1950, 108. Este lo sitúa en Belvis de la Jara, 30 km
ai SSO de Talavcra).
Si bajamos más aI Sur haIlamos. en la zona deI Guadiana fron~
kra con la Lusicania. dos estaciones militares: cI Cilstdlum Ebora, cerca
dd S<1I1IUCLlr de Bilrramed."l (i'l.!cla III 4; P{ill. IH 7 Y IV 117; !tino
-! 1". 5; N.,,'. 3(1;;' 15; CIl. II 50'!) Y ~·I hlgar llal11<1do Pl'iesiJi1l1ll. sito
,-o, la r"~:l~n d.: Ilul·lv" (l:in. -! 3l. 10) é:;!t.: sin d.1Ca conocid.:l, 1.'1 i.lnt~~

rn.,

303
rlor cxl~h'n!~' yn ('n rkmr()~ d,' ""tJU~h). En ,\nJ3!t,dA (f~~,.... , , ..-.,
("C"~o~: C'.,,<ft., G~",;n.1 (Pli", 1/1 12). C.I,-fr., \';n.lTi.l (I'I;t'f. 111 :\~l'
1I.~t:l. II.1mild" Cn$truTTl /u/illm (P/in. IH J 5) Y C.ulr.: P.,.<ltlmi.Jf1.t (Ir .. ::'
~/1~p. VIII 6) lugares que datan ~ con s~'guridad rOI lo nÕ\'n()~ ~i

ultimo - de mediados dei siglo I antes de J. C. En las cercania:! dd
Estrccho. cn Mesa de Ortcga (Medina-Sidonia) estuvo Turri.~ LI._.
cutana. (C. PE1\1AN. Sitttación arqueológica de la provincia de Cidi::.
Madrid. 1941. 38; A. D·ORS. Epigrafia Jurídica. Madrid 1953. 3-19 SS ••
CIL 11 50·H; A. VIVES. La Moncda Hispánica. Madrid 1936. 1II 47-19).
que no fué la Turrieicina conocida por monedas bilingues. y sobre la
cuaI no es momento de tratar. y la Turris C&pionis. en la actual Chipiona. cuyo nombrc deriva de aquél. Esta torre. sin embargo. tenia
un caracter distinto pues era un faro. que no una fortificación (Strab.
IH 1.9). En la parte oriental de la Tarraconcnse tenemos Castra Adia.
en eI Ebro. (Liv. Per. 91). que. por las circunstancias en que se cita.
ha de .datar de tiempos sertorianos. Su localización debe buscarse hacia
la conflueneia deI Jalón. EI establecimiento de los veteranos de' César
en Emporion no fué sino una consecuencia en territorio hispano de la
serie de fundaeiones anteriores de la Provenza (Narbo Martius. Aqu&
Scxti&) destinadas a vigilar y guarnecer via tan importante para Roma
como la que unia ltalia con Espana. En las Baleares. Ia fundación
simultánea de PolLentia y Palma perseguia idénticos fines de seguridad
respecto a los baleares reeien sometidos por Metello.
Observese. además, cómo estos puntos fuerte'5 'se distribuyen en
1íneas estratégicas. Una defiende el Estrecho. siempre amenazado de
incursiones piráticas de moros (Carteia. Tureis Lascutana. Tureis C&pionis acaso tambien. Castellum Ebora); otra la Baética sobre la línea
deI Guadalquivir (ltalica. Hispalis. Castra Gemina. Castrum luZium.
Urso. Castra Postumiana. Castra Vinaria); otra la Iínc3 dei Guadiana

.!"".

_,.,~,._"".

~._._~

~

,r.illt~~~~~~~~~ no

!lolo (\ su
dI." la (n\l~n ue H.,mn. E:'Itc cometer (l'i:f-:n-'

d;~;i-;;io'-êi~-Iõs p~ises que Roma iba conq uistanuo. De tal suerte

~'tII." ven'ian-ã-s·cr.-ê·n··r~~fi"d~d. 'p'~~~t~~"~;~';;~~dô's:'r-;~pJig~~cüla~-i;;iCsi

cast7:'i7ã-qú-C-servi'ài1 "ala vez 'aé' fàêos~de> c..(p·~;;ióri--dc"i:ónlariidad
-y-d;'re~aos- en" de f":'1!-~~ .d.~...§,~la. F uê. pôr ot~~' ·pà-;te;lã··põ ütiêã-ség~i'dà
"i.1""Y

;;~ antelación en Ostia. Antillm. Tarracina. Placcntia. Cremona. Bononia. Mutina. Parma. etc .• tanto en el Latium como en I? Gallia Cisalpina. Las colonias augústeas dela M auretania tuvieron e1 mismo caracter. asi como las julio-claudias de Britannia. Pannonia y Thracia. o las
flavias en Judea y Africa. En todas ellas. apart~~_~olve!~yro~l~a
económico y de!'1ogr:.~~iS2.~_~~~;:;~.ía..p~T~-~lmeI}Jç_A.ªSm\,l..Lg,r: ...!!.na
si~Ón ~militar. Muy claro lo dice tambicn un texto de Tacito quien.
hablando-de-rã pacificación de Britannia por Agrícola en el ano 78 dice
esto: «Muchas civitates. antes rebeldes, fueron sometidas y rodeadas
de pra:sirJ.!i:t. castellaiJ-;;i' p;:::,;;x(m~~~st~lli;q~e-cir~;l'~d~t;:' T;:C-:A;;~.

..1

20. 3)~~Fué lo hecho en Espana.
Pero es que aqui, además. nos sal e aI paso un documento excepcional: la Lex Ursonensis. redactada en el ano 44 antes de J. C. Da la
coincidencia que esta colonia es la única conocida en Espana como for~
ma da de elementos civiles. Mas no obstante esta circunstancia y pese
a que Urso se haIJase alejada de la Lusitania lo bastante para sentirse,
relativamente segura, las ordenanzas coloniales disponian lo que sigue:
«103. _ Qualquier duunviro o préefecto que en la Colonia
Genetiva presida a la dicción del derecho. tenga facultad. sin fraude
por su parte. de conducir colonos y avencidados contributarios
armados con el fin de defender el término co19nii:l1... y que el mencionado du~-;~iro·. o ;1 q~;-êste"'d;~'i;;;-~;;'>p~~';- ir a la cabeza de
la gente armada. tenga el mismo derecho y la misma facultad de
imponer castigos que corresponden aI tribuno de los soldados dei
pueblo romano en eI ejército deI pueblo romano». (D·ORS. Epigr.
Jur. 234 s .• dónde se haIJará la bibliografia anterior. Vide tambien
Fr. VITTINGHOPF. Romische Kolonisation und Bürgerrechtspolitikl.
\Viesbaden. 1952, 52).

~ç~.~.t.!.?~c'!:y-jÚ~:-::ê.a;tcli;;;~:ç;~~iiY; 'y~ Pfin~I~~nt~<'i~"d~í"Mifio . (Ca~tel~
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jH"i'lll :lino (\ \.,

r.,~';b~n-tMvia~ ac·~~of1\!:In.i<ca.<:i?!.'Y..!-'.1:?~,~~.~.~!.~~<;.!1.l.<2._~t}\.!.~~p.~_~.~~~,c:.
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T~o (Pr&sldlUm lul/UnI. Antlllm PrfJ!toeium. Norba. Castra l':ãcrilia.

lum Tyde. Prresidium.. CéJiStellum Berensc. Castellum Meidunium). que~
dando toda la región de la Sierra de la Estrella. Gredos y el bajo Duero.
rodeada de una serie de puestos fuertes y defensas. Papel similiar contra los cántubros jugaron Legio VII. Castellum lntercatia. Legio III y
Flaviobriga) .
Muchas. pues. de las funuaciones cesáreas y. por lo menos buenu
parte tilll\hkn de las de sus sucesores. prdenJían. entre otros fin.::-I.
aSe\)Uri\1"
IAS zonas [ronkrizas (on so!uaJos aV~'zaJos levantand() Cill.Jil.
I(
._"" ... _ _ ...... _ _ ... _""'. ..., __ ...
___
........._..-:o-....
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~ " o&l/t!\colõi\!ãs' mi!~i~~~ ~~.~~ãb~ü;i.~I~~.~~Ji~~~~9~~0.!.~:':-t?~~.?_n-?e

(P~&sidium,. ~ax /uli~. ,Emcri~.~ Au,g, lista,' Mete, llinum,,);<2~ ,Ií,nea, ~:I
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En tales ordenanzas se percibe diáfanamente el caracter escncial~
mente militar J,; estas fundaciollcs coloniales, incluso en la Ba:tica. Y si

N

o

«"r'l (",,, A'( "'1 unA l"('\!"!1'-' ("rmA,!" (",n" (': .. m .. n!n.t. ( n .:r.
(.,..~
"LI
.
•
"
<: ' - .,.1",
m.h r:I:t'>n h..,no~ dt' !lupofl"do ''O (o!('n ...,~ t:()nt.'r!:", ( n m l " t·". 1 .. : ...
Se.tI"h; •. '\""/"" ll!.'(.'([inúm. Em.-rif,J AI1./ll'r.l. Fl.tri"!>, •• :.r. C:,,~" .• n,
O do: sitlJ,lción t·~fr<1fl'gic.l. como E"'l'(vi:l'. quo: fUt'ron. ""no 1."..1,'1. r'<~
lo ml'1l0!! las moi!!. colonias lI1ili!t1r~s. Dl' Emt'fitd AfI!lll~r.) ..·S!õlmll~ Ind"
r..:ctnmo:nt..: informados por los grom.íticos. uno de los cual ... s. FI!O~T1,
NUS. que escribía su D.: control'l'rsiis agromm en tie~pos flavios. n(\~
dice a propásito de la distribucián de los colonos de Emt:rita que a lo!\
veteranos se les colocá en las zonas limítrofes dei ager distribuido. que
era muy extenso. siendo muy pocos - afíadi! -los quefueron asentados cerca deI rio y de la colonia. Es evidente que su distribución en
los confines deI territorio colonial obedecia a razones militares (Propter
magnitudinem enim agrorum veteranos circa extremum [pre finem velut
terminos disposuit. paucissimos circa caloniam et circa [hzmen Anam.
FRONT. De Contr. agr .. edic. Lachmann 51).
Por todo lo que antecede cabe deducir que eI propósito inmediato
perseguido con estas fundaciones coloniales «militarizadas» o en pie
de guerra permanente. no fu.é estrictamente político, como. una inter~
pretacián demasiado ide~list'ã'êfer -f~;Ó~~~~ 'c~l;;~i~ador de Roma ha
inducido a creer. Con la fundación de colonias Roma no pretendiaa! menos como programa - «romanizar» ni aun siquiera civilizar en el
sentido que hoy damos a esta palabra, sino más bien r~,solver «su»
problema situando" a los veteranos de las legiones y, de
peró'
j:;;:i;~íP~"i~-e~t~. ~s~gu;~;' la~ có~qui~tas dando las tierras deI venC::ig.9
ãdef~nsor~~ pe~mànentes que;'es esJi! cas~,era~ los propios legionarios
, 'v~teranos" o. inclus~. los civiles mismo;~' ·como·en·elde"lirso.Sidê'esta
slembra de colonias romanas resultá a la postre una propagación de
la ciudadan!~.. _!:()oI.!!?.n~"o.y_"p.9T.tilnto una difusión de ~oni'~nidad:cll~
~-;~.- poco impensadamen t~, '"p~e~'Ro~<~o;;~ "t'~;~ "~(" d~~oante la
Rep(lblica ni aún durante el Imperio un «programa;-encaminado a «civi~
.Iizar». elmllJ..tdo_ pC:Jl: ella "dominado,'ên-Iã-m'ã~~;à' "q~eO hôy h3-iía"-;:;al~
quicr potencia colonial imponiendo por medio de un plan sisternática~
mente madurado su lengua. su cultura y sus maneras con fines cubierta
o abiertamente anexionistas.
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Dlslrlbllclõn en Hlspanla de los Topõnimos de carAcler militar y de los pueslos o cludades cuya función mililar es conocida por las fuenles.
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F. CONVENTUS SCALLABITANUS*

•

•

SCALLABITAN'US. CONVENTUS. A pp. 269
e segs. do voI. III deste D·icionário ·encontra-se o que,.a propósíto do Conventus Pacensis se <iisse, e tem' aplicação na presente
ve;ba acerca da di",isão territorial e
admi~istrativa da Diocesis Hispania, ao
tempo da conquista romana da Península: primitivamente em duas gran.des
províncias - Hispania Citerior e Ultertor;
mais tarde, no reinado de Augusto, em
três - Ta1-ra'conense, Lusita.nia e Baetica;
e, apóssuce.ssivas modificações efectuadas
nos reinados de Caracala e de Diocleciano,
já no final (l.o século IH, a Hispânia estava repartida em c:nco províncias - Galaecia, Tarraconense""; Lusitania, CariaginenSe e Baetica. acrescidas da 1I1auritam'a
Tingitana e das' ilhas Baleares. No reinado
de Cláudio, em meados do ~~lçu, haviam
sido as províncias fraccionadas em áreas
tí.)rrit6i-iais de menOr extensão, designadas
conventus iuridici. Assim, a Lusitânia ficou
dividida em três conv-entos: o Emeritensis,
com a capital em Emerita Augustá (actual
cidade de Mérida), limitado a sul p-€lo curw
do Guadiana e a oeste por uma linha na
· direcção sul-norte que, um pouco a ocidente doe Mérida, se.,oouia até encontrar ()
Douro, limite norte, e, por nascente, englobava Cesaróhriga e Salmântica; () Scalla'bitanus, com a capital em Scalabr;'-(San!'tãrém), ocupando o território entre o T€'jo
,e () Douro, confinando a orienti"c6m'ó- E7ne~rifenSiseã oeste com o Atlântico; e o Pa: censis, limitado a Jlorte pelo Tejo, a Illascente pelo Guadiana e a sul e OE.Ste p-e]Q
mar. Sf-gundo Plínio, o território da província lusi tana abrangia 45' povos ou CÍ'L'Í-'
tates (populi, na sua maioria de origem
pré-romana, com seus núcl€Og urbanos). No
Convento Escalabitano, por exemplo, além
· da capital, ficavam situadas as cidades de
Olisi'[.O (Lisboa), Aeminium (Coimbra),
i;§Jiíiíbri9iI (perto Q.ã·-aõtual Condeixa-a-Velha), Collipo (Leiria), 19aeditania (Idanha-a- Velha)', Talabriga -( actual povoa,cão
de A Branca, cerc.a de Aveiro) e outros
oppida e vici, cujas ruínas são hoj" conhecidas pela desig·nação genérica de J<Mt:r.os,
muitos deles citados nos textos dos antigos
es.é-ritOres, mas dos quais, no decorrer dos
~ééuios, se perdeu Q conhecimento <la sua
· éxacta localização. O topónimo pré-romaJlo
de ScaZabis f-oi acrescirlo da designação romana de Colonia praesidium luiium. O epíteto de praesidium iulium resultou naturalmente de ·ter sido ali estahelecido por Júlio César um acampamento militar, para
aS&€·gurar o domíni{) da regiã{), tendo-lhe
sido concedida mais tarde, por Augusto, a
categoria de colónia romana, CQm os privilégios inerentes .d.a-cidadania do Lácio aos
.ê.eus habitantes, Scalabis é geralmente identificada com a actual cidaàe de Santarém
e vem mencionada nQ chamaDO liinerário
de Antonino como sendo uma das estações
(?nansion.es) da via militar de Olisipo a
Bracara Augusta, dela parbndo uma outra via qu'€ ligava a Emerita, capital do
respect:vo Convento Emeritense -e da província da Lusitânia. Alguns investigadores
têm querido identificar também com a
actual cidade de Santarém a antiga Móron,
meJlcionada p-or Estr8Jbã() como base de opc-

rações da campanha de Brutus c-ontra o~
Calaicos e qUe o historiador grEgo diz fjcaVa situada junto de c-erta ilha do Tejo.
a qual o iberólogo Schulten supunha se:
o i1héu onde se €Incontra o Castel-o de A:·
mourol, apoiando a sua hipóte.se quase que
ap-€Inas na aproximaçãQ fonética .dos do:s
nomes. Mas nem Almourol fica junto a Santarém, nem Santarém podia ter sido simultâneamente a MÓ1'on d.e Estrabão e a Scala bis ou Pmesidium lulium de Plinio. O falecido Prof. Mendes Correia procurou Hsolver o problema considerando a supos;;~,
ilha estraboniana, não a de Almouroi.
mas um dos mouchões do Tejo que se avis.tam do alto de Santarém; e no local desta
cidade chamado Portas do Sol teria existi.do Móron, ficand-o, por sua vez, Scalabis
situada ·na parte baixa, sobre os terrenos
marginais do Tejo. Carec-e, porém, esta hipótese de confirmação, tal como outras soluções apresentadas por div-ersos inVEstigadores (Virgíli-o CorrE,ia, J. H. Barata, Bairrão Olei,ro) para este curioso problema.
[M. C.]

BIBL.: J. Leite de Vasconcelos, R.eligiões da Lusitania, m. pp. 168 e segs. Antónlo Garcia y Bellldo:
La Peninsula Ibérica en los comienzos de su his_
toria, Madrid, 1953, pp. 392 e segs,: La Espana deZ
sigla primero de nuestra era seg!ln' P. Me!a li C.
Plínio, Madrid, 1947. pp. 143, 210-Z16 e 251. Manu~1
Torres, «La organizaci6n polltico-adminlstratlva y
judicial de la Peninsula Hlspánica como provincia
romana», in Historia de Espana, dirigida por Ramón
Menéndez Pidal, Madrid, t. n. 1935, PP. 371 e segs.
A. A. Mendes Correia, '.M.~». in TrabalhOS lÜl
Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia,
Porto, t. VI, 1934, fase. m.

* De Mário Cardoso, in Dicionário da História de Portugal, vol 111, Lisboa
Iniciativas Editoriais, p. 801-802.
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A HISTORIA DA CONQUISTA, 'Ã OCllPAÇÃO VISIGOTICA
(

" " "

)
DA MORTE DE VIRIATO À GUERR.>\ DE SERTÓRIO

Décimo lúnio Bruto sucedeu, em 138 a. C, a Quinto
Cep~mo procônsul da Hispânia Ulterior. O Alentejo estava
então dominado e Bruto estabeleceu as suas bases na margem
direita do Tejo. Diz Estrabão que fortificou Olisipo; e acrescenta
que estabeleceu um acampamento em Moron, cidade bem situada
jW1tO ao rio e distante uns quinhentos estádios do mar.
Schulten situou lvioron em Chã Marcos, na confluência do
Zêzere e do Tejo, perto da ilha de Almourol, por supor este
último nome derivado de Moron. Parece todavia queo"iíeampamento de Bruto se deve localizar num planalto chamado ~
de Alpompé, em Vale de Figueira, um pouco ao ~~ ..d~_S~nta:
rém. Aí se tem recolhido à superfície cerâmica rn.roana-do
.--. .. -.
século II a. C O local é um excelente ponto estratégico, domíD;ndo uma região fértil, que sem esforço se pode ajustar à
descrição do geógrafo. Subsiste, porém, o problema de identificar
i\1.oron, pois talvez o acampamento ficasse perto, mas não exacramente em .\10ron. yirgili~Corr.ej.a revelou a existência do topónimo ~e....M{)\ll"Q.n perto de SantaréIp.J_t.ah:e.zJ~.min~
da antiga.siçiage. E em face dos Chões, mas na outra margem do
'T~j~~'- fica uni vasto oppidum o~39mpamento_de_c~IE!_de
30 ha, sobranceiro a Np~rça, qu.e. t.ampém.poderia-couespond;r'-ã-A10ron.

e

Schulten imaginou o avanço do pro cônsul pelo vale do
Zêzere e atribuiu-lhe o acampamento viseense que conhecemos
por Cava de Viriato. Provavelmente, porém, o avanço fez-se pelo
camínhoque viria a ser a estrada de Olisipo -a Bracara, e a Ca,-a
de Viriato corresponderá a uma campanha posterior. Aliás, o único
elemento datável aqui encontrado foi uma moeda de prata da
família Vocónia (41-40 a. C).

e

")
Há na Lusitânia alg:tJIls acampamentos romanos que poderão
datar deste periodo, entre a morte de Sertório e o .~o.verno d~
Augusto. Não podem todavia datar-se com segurança. Russel1
õ>rte'?localizou dois em ..9,2,~.~!2 e f~os~qo..JlãQ.. ~
de Viriato, junto a Viseu, é um octógono quase regular, defendid-;;-p~7"'um fosso que as águas do rio Paiva e da ribeira de
Santiago inundavam. ~ muralha .de terra b_~tiº-a_t~m..~perliLtr~
Eezoidal, com cerca de 27,5 m de largura na base ~_Qª
platllf.ºnna_E~~~oroamento. A~~rfície ipterna é de 30 h~.
O único elemento "dãrávefque se encontrou na C~'yuQi UIJLden4r&·"ªi~(f:~pio. Vi~oE2:~f a · _ ç · l
A sul de Coimbra, a Mata Velha de Antanhol datará do
perí040 entre o proconsulado de Décimo Jún"io Bruto e o propretorado de César. Com cerca de 9 ha, era um rectângulo
muito irregular, acomodado às condições naturais do terreno,
defendido por um fosso de perfil triangular. No lado sul, um
segundo fosso reforçava a defesa.' A muralha de terra batida
atingia em alguns pontos 4 m de altura sobre o nível interno do
acampamento, 6 m sobre o fundo do fosso.

(

*

" "

In Jorge Alarcão, Portugal Romano, Lisboa, Verbo Ed., 1973, pp" 36,47,53,63-65
e 75-76.

- 25 Um outro acampamento na L9.,.m..l?.a "do".Ç~]1_<?_lArganil) foi
parcialmente escavado por Castr;" Nunes, sem que os resultados
tenham sido publicados.
~j§,- nas imediações de Santarém, deve ter sido um
acampamento de César, pois se chamou inicialmente Praesidium
Iullium.

( ... )

r - Scallabis (perto de Santarém) era a sede do convento escaIlabirano. O Douro e o Tejo limitavam, a norte e a sul, esta circuns\ crição. A fronteira oriental poderia acompanhar o rio Côa e seguir
(

... )
Em 46\.1, "tendo Maldras sido assassinado, Remismundo foi

aclamado rei. Outros, porém, declararam-se por Frumário, que
tomou Aquae Flaviae e fez prisioneiro a Idácio.
Aproveitando-se das discórdias internas do reino suévico, de
novo os Visigodos atacaram os Suevos. Uma batalha que venceram
"Perto de Scallabis deve ter-lhes garantido o dominio do Sul ~
paíSpelo menos até à~Ilha do. ~2. R';mrs~do conseguiu
féfãZe"r a unidade do reino em 465, após a morte de Frumário.
Nesse ano Conimbriga foi assaltada, e Cântabro, um dos principais da cidade, foi morto. Em 468, novamente Conimbriga foi
tomada. 1\0 ano seguinte, pela traição de Lusídio, governador
visigótico de Lisboa, Remismundo ocupou esta cidade.

e

11. AS VIAS E OS LUGARES
Há ainda muitos lugares do Portugal romano, conhecidos
através das fontes latinas ou gregas, que não foram identificados.
A identificação de alguns outros não é segura.
A principal dessas fontes é o ..Itinerário de Antonino. É um
LQteiro das vi~ do I.mp,ério Romano, com indiçação das cidades
~~!?S~~_ de p1uda (mansiones) por onde essas vias passavam,
e das distâncias.
entre.. elas. Foi redigido nos inicios do século III
... .
d. c., mas posteriormente corrigido.
A maior parte dos topónimos do Itinerário acha-se em .§.b,la_~
ou.~oca~~~o: a ~assava mesmo por esses luggres. Alguns outros
figuram em ~cusativo, como ScalIabin ou Calem: a via passava
peno, mas
não exactament~p".QL~sse lpgar, .que.. devia.ligar:.Se...à
..
estrada principal por u}!u::amal. Xoutros casos ainda, 0~rop9rriIDo
iê:se-~~' ~~-;sa'~ivõPr;cedido dead, como Ad Adrum Flumen ou
Ad Septem Aras: são mansiones cujo nome derivava_de_açicJ.e.ntes
-geográficos, monumentos,. vi11ae~. etc., iunto_dos...q~i.Lse_siru?,::am.
fStE.~-mansiones haviam-se erguido mesmo junto da estrada, para
servirem as necessidades dos viandantes.
...----~~,

e

--,...~'--
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... )

Olisipo (Lisboa) era uma
portUgal, apesar de não ser
administrativas que repartiam
Emerita (Mérida), Pax Iulia
Bracara Augusta (Braga).

(

... )

das principais cidades romanas de
cabeça de nenhuma das divisões
o território português. Estas eram
(Beja), Scallabis (Santarém?)
e
I

'i;~;..'

DE OLISIPO A EMERIDA POR SCALLABIS
(

e

... )

-

Scallabis tem sido localizada em Santarém ou nos Chões de
Alpompé. Os Chões são um planalto a poucos quilómetros de
Santarém, entre o Alviela e o Tejo. Os materiais aqui recolhidos,
em buscas de superfície (o sítio nunca foi j!scavado), são todos
republicanos. Não podemos pois situar aqui Scallabis. Provavelmente os Chões correspondem ao acampamento que Décimo
Júnio Bruto estabeleceu em 138 a. c., junto de Aioron, como
base de operações contra os Lusitanos. Scallabis há-de achar-se na
mesma região, mas não nos Chões. ~ridade dos achados romanos no sítio da actual Santarém faz também duvidar desta outra
hipótese d-e -fõêãiTzaçã;'-Das referências do geógrafo árabe Iacute
(fa:i~~i&~~e do cruzado inglês cronis.ra da tomada de
Lisboa (1147) parece concluir-se que, no século XII, Scallabis
e Santarém (Xantarin, Sancta Hyreneam, etc.) eram duas povoações distintas, sendo a primeira administrativamente dependente
da segunda.
Sede de um convento jurídico, colónia romana, Scallabis
havia de ser cid.ilde importarue. Segundo l'lí~ chamava-se
Scallabis ou Praesidium Iulium; segundo Ptolome~ Scallabis
Colonia. Kuma inscrição encontrada em Alcácer do Sal (CIL II
35) acha-se o nome de Colonia Scalabitana; o Itinerário) finalmente, regista Scallabin,-em--a~~--'De todos estes nomes talvez o mais .:m.tigg. seja Q de Praesi..ctJ~m Iulium, o.Qual nos reveJa a origem da cidade; nas..c.eJ.Ui.~,um
acampamento militar permanente. O epíteto de~e
'~di'c~! _9.~e f~"( ~;beleddo.~~li~çi~;'·Ao 'ser elevada a
colónia pelo mesmo César ou por Augusto, teria recebido o nome
de: -----,
Scallabis
Colonia ou Colonia Scallabitana.
.
A via com destino a Emerita devia atravessar o rio Tejo em
Scallabis e corria depois por ~~tim e Alp~.5.?, localidades onde
se encontraram !E..arcos .111i)i~~jos.
-~--

( ... )

e
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CAP I. - HIST6RIA POLíTICA
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O sucessor de Cepião, que tomou o governo em 138 a. C., foi o procônsul
Décimo Júnio Bruto 37• Estrabão refere que fortificou Olisipo e que utilizou,
. como base de operações, a cidade indígena de Moron, situada à beira do Tejo,
a uns 500 estádios do mar. A exacta localização desta cidade é ainda incerta,
mas é forçoso procurá-la na área de Santarém ou Alpiarça.
A partir destas bases, Bruto avançou ao longo da fachada atlântica. Schulten traçou-lhe o percurso pelo vale do Zêzere e atribuiu-lhe o acampamento situado na área suburbana de Viseu e conhecido pelo nome de Cava de Viriato.
O avanço parece, todavia, ter-se feito mais pelo litoral, talvez seguindo o caminho que posteriormente seria a estrada de Olisipo a Bracara A ugusta 3B •

(

... )

A campanha de 61 a. C., a que acabámos de referir-nos, poderá ainda ter
sido destinada a destroçar os indígenas e a garantir por alguns anos a sua tranquilidade, mais do que a ocupar a área com postos militares estáveis. A permanência ou a movimentação frequente das legiões romanas na Lusitânia, entre o
Tejo e Douro, ter-se-á tornado um facto, porém, a partir de 61 a. C. O estabelecimento de um posto militar importante em Santarém no tempo de César está
atestado pelo nome de Scallabis Praesidium lullium. Scallabis foi éolónia, certamente fundada por Júlio César; mas, antes da fundação da colónia, deve ter
existido aí um praesidium ou acampamento, aliás nas vizinhanças do que Décimo Júnio Bruto estabelecera perto de Moron. Os dois acampamentos provam a
importância estratégica da área. Neste ponto sobranceiro ao Tejo, ponto of1de,
aliás, parece ter existido um castro relevante na Idade do Ferro, far-se-ia o cruzamento do rio. As cronologias do praesidium e da colónia são, por enquanto,
desconhecidas; talvez a data de 49-44 a. C. convenha mais do que a de 61 a
uma ou outra das fundações de César.

e

( ... )

A batalha de Munda, em 45 a. c., batalha em que os filhos de Pompeio
foram derrotados, não assegurou a César o domínio da Hispânia. Aquando da
tomada de Sevilha por César, após a batalha de Munda, um pompeiano, Filão,
conseguiu escapar e, dirigindo-se à povoação lusitana de Lennio, cuja localização se ignora, contratou um considerável bando de Lusitanos, comandados por
um «bárbaro» chamado Cecílio Negro. Com eles conseguiu recuperar a cidade
de Sevilha 62.
Em 44 a. c., já depois da morte de César (ocorrida em Março desse ano),
Sexto Pompeio continuava a guerra e derrotou Asínio Pólio, que o ditador tinha nomeado para o governo da Ulterior 63 • Terminou a guerra no Outono desse
ano, quando Emílio Lépido, governador da Citerior, ofereceu a Sexto PomQeio, em nome do Senado romano e por conselho de Marco António, o comando
da frota romana e a restituição dos bens de família. Asínio Pólio, mantido
go~rno da Ulterior, colocou as suas legiões na Lusitânia f..'. O local onde
estas tr~pas estavam estacionadas (se é que estavam todas concentradas no
m~sll}ó a;ampamento) é desconhecido. Se a Cava de Viriato continua a ser um
loqf ROúiyel, Santarém não é menos viável.

e

no

CAPo 11 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

C .r)
"-

Scallabis foi colonia, corlforme testemunha Plínio, IV, 117, e se confirma
por uma inscrição de Alcácer do Sal 63. O seu limite ocidental passaria pelas serras de Aire, dos Candeeiros e de Montejunto. A sul viria até Alenquer. A norte
confinava com Se!1ium. A fronteira devia correr pelo paralelo de Torres Novas,
mas é difícil identificá-la, pois não há acidente orográfico ou geográfico com o
qual pudesse coincidir.
-:o..~>

*

In Jorge Alarcão, O Dominio Romano em Portugal, Lisboa, Publicações Europa-América

1988, pp. 22, 26-27, 48, 58-60, 66-67, 89, 99.

- 28 A capital desta civitas deve situar-se em Santarém, embora os achados, ate
agora, sejam raroS. Talvez a cidade actual não se sobreponha exactamente à
romana, ou esta se dividisse em vários núcleos não contínuos, um no morro
onde se situa a AJcáçova, outro na ribeira do Tejo. Aqui se atravessava o rio;
e, muito possivelmente, territórios da margem esquerda do Tejo faziam ainda
parte da civitas scallabitana. Os miliários desta margem, que poderiam ajudar
_a precisar os limites, não indicam, infelizmente, as milhas />4.
A coincidência de Sellium com Tomar pode considerar-se demonstrada. O
.......-.=.
fórum está a surgir de escavações recentes, e uma inscrição consagrada Genio
Municipii demonstra suficientemente a sua municipalização, cuja cronologia,
todavia, se ignora 6!. A definição territorial data provavelmente de Augusto. O
Zêzere constituiria a fronteira oriental. A sul confrontava com Scallabis pelo
paralelo de Torres Novas e a norte com Conimbriga, pelos de Alvaiázere ou
Ansião. A ocidente, a espinha montanhosa entre as serras de Aire e de Sicó
separava-a de Co/lipo.
Temos assim identificadas as civitates de entre Tejo e o Douro. Se alguma
mais existia, virá um dia a surgir entre o Zêzere e o Tejo, ou entre o Ocresa e o
Ponsul. Os vestígios arqueológicos até agora conhecidos nesta área não sugerem núcleo urbano importante. Apesar de tudo, Castelo Branco apresenta-se
como uma possibilidade. Os vestígios romanos encontrados nesta cidade são
raros; mas também não são maiores em Viseu ou Santarém.

e

(

... )

3. A CRIAÇÃO DOS CONVENTUS
Vespasiano criou um novo tipo de circunscrições administrativas: os con-

ventus. O conventus era, antes de mais, um distrito judicial: na capital do conventus, o governador da província, ou aquele êffi quem"t governador delegasse,

e

.

julgava as causas que, por sua natureza, ultrapassavam a jurisdição dos magistrados das civitates. Além disso, o conventus tinha uma assembleia, formada
por representantes das cidades que o integravam; essa assembleia era um órgão
consultivo do governador. A existência de altares aos Genii de convenlUS (CIL
II 4072, 4073, 4074 e HAEp., 1943) e de sacerdoti ou flamini encarregados do
culto que o conventus prestava ao imperador demonstra que, na sede destas
circunscrições, havia (pelo menos na Tarraconense) um cultojm.oerial interme~e o que. ~ealizava nas capitais das civ~qu.eJinha l!:!gar na
capital de provJncla 110.
---EtieÍü'!e-atribuiu aos Flávios a criação dos conventus lll • Apesar de
contestada 112, esta opinião parece a mais correcta.
Na Lusitânia foram criados, conforme diz Plínio, IV, 117, três conventus:
o emeritensis, o pacensis e o sca/abitanus. Sem grande rigor, é normal considerarem-se as terras entre Douro e Tejo como incluídas no conventus sca/abitanus e as do Sul de Portugal no conventus pacensis. Scallabis e Pax Iulia eram,
evidentemente, as sedes conventuais.
Nenhuma referência literária ou inscrição nos esclarece sobre os limites
dos conventus. Parece, todavia, lógico supor que um conventus integrava um
determinado número de civitates. Assim, o conventus pacensis não seria definido pelo Tejo e pelo Guadiana; integraria talvez a civitas de Arucci (além-Guadiana), mas não a de Aririum (que supomos situada em ambas as margens
do Tejo). Por outro lado, se a c%nia Sca/abitana estendia o seu território à
margem esquerda do Tejo, não poderá este rio tornar-se como limite conventual. Parece-nos também duvidoso que o conventus scallabitanus incluísse as
civitates a oriente das serras da Gardunha e da Estrela; estas, possivelmente,
fariam parte do conventus emeritensis.
A Tarraconensis foi dividida em sete conventus, com sedes em Tarraco,
Carrhago Nova, Caesaraugusta, C/unia, Asturica Augusta, Lucus Augusti e

Bracara Augusta.

A discussão sobre os limites do conventus bracaraugustanus não pode
considerar-se encerrada. Tomemos, porém, como mais prováveis, as fronteiras
que foram definidas por Tranoy 113. Partindo da ria de Vigo, a fronteira acompanharia primeiro o rio Verdugo; passaria pela serra de Suídio e pela cadeia
montanhosa coroada pelos picos chamados Ceo de Bouza, Pico de Marcofán,
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e

Testeiro e Uceiro; contornaria, pelo sul, as serras de Cus anca e Penas Grandes;
seguiria ao longo dos rios Sil e Navea; passaria pelas serras de Queija e de La
Secundera e, correndo finalmente por território hoje português, pelas serras de
Nogueira e de Bornes, alcançaria o Douro no ponto em que este recebe as
águas do Sabor.
Talvez se deva corrigir o percurso português, fazendo passar o limite pelo
Tua, o Rabaçal e o Tuela. Esta correcção, "que sugerimos, deriva da nossa tentativa de localizarmos os Banienses, civitas cujo limite ocidental nos parece ser
o Tua; conforme na inscrição da ponte de Alcântara se declara, os Banienses
ficavam integrados na Lusitânia, e o seu território não poderia ser integrado
num conventus da província Tarraconensis.
Nas capitais dos conventus havia certamente uma administração permanente. De quando em qua@o.--º...&..overnai1õf vlslta..Ya-a.cªIlita.l; mais-lre_quentemente, aí passariam temporªº~_ os legati iuridici,ji!nciQll-ªDQslo.go ªbaixo do
,.,governador na hierarquia das funções provinciais 114. Mas podemos perguntar
se a assembleia dos representantes das civitates se reuniria na capital do conventus apenas aquando da visita do governador ou do legatus iurudicus, ou se
tinha períodos mais longos de funcionamento. Por outro lado, seria esse órgão
meramente consultivo ou teria funções executivas e de jurisdição? São problemas sobre os quais não temos textos literários ou epigráficos que nos esclareçam. A existência de um tabularium, isto é, de um arquivo com funcionários
permanentes parece, todavia, uma exigência mínima necessária ao bom funcionamento da justiça.
A existência de serviços administrativos permanentes nas capitais dos conventus é tanto mais provável quanto é certo que as funções do legatus iuridicus
não eram apenas jurisdicionais. O nome não traduz certamente o âmbito real e
total da competência destes funcionários que, além de presidirem à administração da justiça, superintendiam por certo nas finanças, nos recenseamentos, nas
obras públicas, no alistamento de soldados e em muitos outros campos.
A documentação epigráfica portuguesa até agora recolhida não dá testemunho de nenhuns desses serviços oficiais que certamente existiam nas capitais
de conventus. Uma inscrição funerária de um adiutor tabularius IIS é inutilizável: primeiro, porque é incerto o local do seu achado; segundo, porque este tabularium tanto poderá ser o de um conventus como o de uma civitas.
Talvez esta ausência de documentação epigráfica relativa a eventuais serviços administrativos nas capitais conventuais de Pax Julia, Scallabis e Bracara
Augusta seja afinal denunciadora de uma desigualdade das capitais. Nem todas
teriam os mesmos serviços.
No Noroeste, Brocara Augusta parece ter sido desfavorecida relativamente
a Lucus A ugusti e, particularmente, a Asturica A ugusta. A partir de 138 d. c.,
temos provas da existência de um legatus iuridicus per Asturiam et Callaeciam.
Anteriormente, o governador teria ao seu serviço legati iuridici que enviava a
este ou àquele conventus consoante as circunstâncias, sem que a nenhum deles
destinasse uma área geográfica própria. A partir de 138 d. c., um dos legati iuridici dependentes do governador da Tarraconense passou a exercer funções
exclusivamente na área de Asturia e da Caflaecia, isto é, na área dos três conventus de Asturica Augusta, Lucus Augusti e Bracara Augusta 116. Necessariamen-

de

..

te, e~t~ legatus ha-,'ia -terresraenci"ã-prií1Cij:laCiiãlgum pontodo território cuja
admmJStração lhe estava confiada. Parece ter residido em Astorga, onde os testemunhos epigráficos de funcionários do Estado são abundantes!l7. A centralização dos serviços em Astorga terá sido feita à custa dos serviços oficiais das
out!~ capitais de conventus, particularmente de Braga. O mesmo se poderá ter
venflcado relativamente aos três conventus da Lusitânia: Mérida terá centralizado a administação em desfavor de Pax Julia e de Scallabis, onde nunca terá
existido uma administração regional importante.
.
A centralização administrativa em Mérida não dispensava naturalmente
a instalação de serviços ou funcionários permanentes noutros iocais. O cout~
r:uneiro de Vipasca ~Aljustrel) tinha o seuprocurator l18 , mas este não dependena de qualquer servIço instalado em Pax Julia; estaria directamente subordinado ao procurator provinciae Lusitaniae et Vettoniae 119 residente em Mérida.
Talvez em Ossonobra (Faro) tenha existido também um procurator ossonobensis 1:0, cujas funções poderiam estar relacionadas com a administração de uma
alfândega portuária; este funcionário dependeria também, directamente da
administração emeritense.
'
Em conclusão: as capitais de conventus, para além de serem sedes de justiça e do culto imperial, poderiam ser sedes de serviços administrativos; mas não
temos, até agora, provas de que as capitais de conventus situadas em território
português tenham tido qualquer importância como sedes de serviços dessa natureza.
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CAPo 111 - CIDADES, VICI E CASTELLA
(

e

...A) acção de Sertório e a de Júlio César são igualmente incertas. Não tem

qualquer fundamento a história de uma renovação urbana de Évora no tempo
das guerras sertorianas, história inventada por André de Resende e outros humanistas do século XVI. A acção de Júlio César exerceu-se provavelmente em
Scallabis, que lhe teráii~_a~~ade\'er a sua el~\'açã9~colónia. Os nomes de
Pax Julia, Ebora Libera/itas Julia, Myrtilis Julia e Felicitas Julia Olisipo sugerem a acção renovadora de César. Os nomes oficiais de Beja, Évora, Ménola e
Lisboa não são, porém, fundamento seguro para deduzirmos a cronologia de
renovação. O nome de Julia tanto pode ter sido atribuído por Júlio César como
por Augusto, nos inícios do seu principado. O facto de os cidadãos de Scallabis
terem sido inscritos na tribo Sérgia e os de Pax Julia, Ebora, Myrtilis e Olisipo
na Galéria pode indicar que a promoção jurídica destas quatro cidades se verificou já na época de Augusto 11. Uma referência de Estrabão sugere que Pax Julia foi fundada por César e elevada à categoria de colónia por Augusto 12. Um
retrato encontrado em Beja, por alguns considerado como representando Júlio
César, não parece corresponder às feições do ditador; mas é um retrato antigo,
de finais de República ou, mais provavelmente, de inícios do Império, um elemento que não pode desprezar-se quando os dados escasseiam para precisar a
data da fundação de Pax Julia. Também são igualmente de ter em conta algumas pedras lavradas com cabeças de touro, encontradas em Beja, e possivelmente da época de Augusto: poderão corresponder ao fecho dos arcoS de entrada da muralha urbana 13.
Pelo que respeita ao Sul de Portugal, Pax Julia parece ter sido a única fundação urbana de fins da República ou dos inícios do Império. A existência de
outras cidades de longa tradição, e certamente com dimensões consideráveis,
tornava inútil a criação de novos centros; os existentes foram relJQyados, 'por
César ou or Au usto, embora mai~elmente por este último. Em nen um caso, por.fu11~ conhece monumento que possa atnoU1r-se aessã-prlmeirarenovação u r b a n a . ---------. ---As cidades-capitais da fachada atlântica entre o Tejo e o Douro, isto é,
Olisipo, Scallabis, Eburobrittium, Co llip o, Sel/ium, Conimbriga, Aeminium,
Talabriga e Lancobriga, devem ter sido igualmente renovadas no início da época imperial. O facto é seguro quanto a Conimbriga. Augusto ergueu um fórum
e umas termas, edificou um aqueduto. Possivelmente, na mesma época houve
renovação da arquitectura doméstica; mas só escavações futuras em Conimbriga poderão demonstrar a justeza desta suspeita.
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CAPo IV - ESTRADAS

"

Na Casa dos Bicos, hoje na área urbana de Lisboa, parece ter-se encontrado um miliário I.• Um outro, junto da villa suburbana de CheIas (5/272), marca
a passagem da via no seu caminho para Sacavém (5/245), que possivelmente
corresponde a um vicus. Um miliário em Calhandriz (51213), se é que efectivamente foi aqui achado, constitui outro ponto de apoio para o traçado da estrada, que fazia a sua primeira paragem importante no vicus de Jerabriga, na área
da actual Alenquer (5/140 ou 5/133).
De Jerabriga, a via seguia para Scatlabis (5/98), passando talvez por ~guengo 5/ 43.}.,....on.d.frvrãr!oSãa localizou um tro~_;;..akada...S..cJIlLqb§Sill?i
ta de civitas e de con"Veri?:§:Sonstituía encruzilhada de vias. Com efeito, aqui
se faria a travesga do rejo, de modo a tomar=-seestrada para MérTCiã:-pofõütro lado, talvez houvesse, aç:SÇ{i7~--para-:otideTlt~-:.Jlm:õiíir~êãmmho quê1ígarla a cap~1J]i~Q~~ à.s~e de Etu.r.2ÉCittiumjJiJI)· úesterãmõnaó
ná; porém, vestígios reconhecidos. No seu caminho para Braga, a estrada seguia direita a Sellium, correspondente à moderna Tomar (5/26). O achado de miliários em Tomar confirma a
informação do Itinerário.
O percurso exacto da via entre Scallabis e Sellium não é conhecido; uma
recta entre as duas cidades coincide, porém, com a indicação miliária do Itinerário, pelo que a estrada não devia afastar-se muito dessa linha. Talvez entre
elas houvesse uma estação intermédia, mas nenhum dos vestígios arqueológicos
identificados ao longo do percurso parece corresponder a vicus ou mansio.
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Outra ligação de Olisipo a Emerita Augusta passava, segundo o Itinerário,
pelos seguintes pontos:

Ab Olisipone
Ierabriga
Scalabin
Tubucci
Fraxinum
Montobriga
Ad Septem Aras
Plagiaria
Emerita

e

..

XLIII

XX
XXV

Até Sca/labis (5/98), esta via seguia o mesmo traçado da estrada de Olisipo
a Bracara Augusta. Atravessando o Tejo, passaria por 5/103, 100, 105,86,85
e 63, onde talvez se deva situar Tubucci. O ponto 5/105 poderá eventualmente
• corresponder a um vicus. De Tubucci, partiria para Aritium Vetus (6/46). É
, certo que o Itinerário não menciona esta cidade, mas parece difícil excluir Aritium Vetus da rede viária romana, tanto mais que era (se a nossa hipótese está
correcta) capital de civitas e ponto de cruzamento do rio Tejo. A partir de
5/63, a via cruzava talvez os pontos 5/64 e 65, 6/44,46, 50, 64, 68, 74, 79, 82,
112 e 162. Fraxinum poderia ficar nas vizinhanças de 6/50; Mon to briga, , nas
imediações de 6/130 ou 131. Ad Septem Aras corresponderia a Degolados
(6/162). Plagiaria, a última estação que o Itinerário cita antes de Mérida, fica'ria em território actualmente espanhol, mas próxima da fronteira.
Desta estrada partiam algumas ligações que o Itinerário não refere: de Tu, bucci, uma via para Sellium, cruzando o Tejo na sua confluência com o Zêzere; de Aritium Vetus, uma estrada para Egitania; e daquele núcleo de pontos
que se concentra entre 6/76 e 81, um ramal para Ammaia, que não poderia dei)@·_º~.ç~t.a:rJiK~Q'! a _.~_s.~~y!ª:___ __ ___ .

( ... )
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XXXII
XXXII
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·H. AS COLONIAS ROMANAS

e

*

.1. organização das conquistas comportou a
.::riaçcJü Jum ceno número de coiónias, núcleos de povoadores pobres de origem ita:iana. de:::tinados a actuarem no meio bárJJro, ser':indo de exemplo e de ponto de
3poio. de focos de cultura e de expansão
. íomana .
.1. mais antiga dessas colónias na Hispânia
foi Iteilica. fundada por Cepião para os seus
yeterJllOS. rematada a conquista do sudeste
pe:li;lsuiar. Tarra co , praça fone e primitiva
base de operações, só de César recebeu o
7ítulo de co/ania Julia Victrix Triumphalis.
Seguiu-se a Itálica, Corduba, fundação de
.\\arcelo no meado do século 11 a. C. Plínio
assinala mais tarde doze colónias na Tarraconense. nove na Bética e cinco na Lusitânia.
As da Tarraconense eram: Tarraco (Tar;ragona), Valentia, Cartago Nova, Celsa
(Velilla de! Ebro), Acci (Guadix), IliGi (El! che),Barcino, Caesarea Augusta (Saragoça),

Libisosa, (Lezuza) Salaria(Cbeda la Vieja),
Dertosa (Tortosa), Flaviobriga eC/unia.
As da Bética: Itálica (Santiponce), Car~
teia (perto de Algeciras), Hasta Regia, (cêrca
de Jerez), Julia Genitiva (Osuna), Itucci
(perto d:; Baena), Ucubi (Espejo), Hispalis
( Sevilha), Astigi (Ecija) e Tucci (Martos).
As da Lusitânia foram: Medelin, Cáceres,
Beja, Santarém e Mérida.
Medelin, nas margens do Guadiana, a colonia Metellinensis, foi fundada por Quintus
Cecilius Metellus Pius. o cônsul do ano 80
a. C. que triunfou sôbre a Hispânia no
ano 71. Originou-se nos acampamentos castra Caecflia e castra Metellina. sendo a
mais antiga das colónias lusitanas.
Com Cáceres identificou Hübner a colo'!lia .Vorba Caesarina. de iniciativa de César.
Beja é a c%nia Pax Julia. Santarém representa a c%nia Scallabis PrCEsidium Julium.
Ambas são também criações de Júlio César.
Mérida é a c%nia Augusta Emerita, fundação de Augusto em 25 a. C. como estipêndio aos 'I e:i1eritz',\' ou vaieranos das legiões V e X .

e
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* In

Vergílio Correia, " O Domínio Romano". História de Portugal, Barcelos,
Portucalense Editora, 1928.
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I . SCALLABIS NA OBRA DE

e

JOS~MANUEL

GARCIA

Enl Torno de ScaUabis *
José Manuel Garcia

e

.
In Santarém a Cidade e os Homens. Santarém, Junta Distrital de Santarém, 1977/78,
pp. 65-77
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INTRODUÇÃO

o escrever a história é, pode-se bem pensá-lo, a tentativa de o
homem dominar o tempo, numa luta pelo conhecimento do todo e das
'partes, que o constituem, através da sua capacidade de compreensão;
Essa construção assenta numa base documental, que por vezes e i
muito escassa, entao essa luta trava-se num campo mais árduo, mas'
que é também mais aliciante, É dentro desta ordem de ide ias que '0
tema que proponho tratar - a história antiga de Santaré~ - se inse~e,
e ele parece-me merecer um cstudo tão atento quanto afmal os ~elOs
o permitam, já que o conheciuento de u~a .cidade. onde homens VIvem
dentro duma determinada forr.1ação economIco-socml, num processo de
transformacão' secular e que constitui a base do nosso presente num
espaço urbano moderno, não pode de for:na algu.ma ser esquecido. ;
A pesquisa há que fazer-se no descortmar paCIente de ~lementos
que iluminem, através duma reflexão tão profunda quanto P?ssIvel,. essas:
raízes tão antiaas. É esse o objectivo deste estudo, que sera ensaIO n~- :
quele sentido ~ue' tão bem foi apontado po: :'itorino Magalhãe:s Gochnho - «o esforço válido capaz de se corngIr q~ando erra, VIstO s~r
momento na dinâmica de alcançar a verdade e o Justo, porque o ensaIO
resulta do gosto da aventura no sentido mais nobre do te:mo ( ... )>> (I).
Cabe no entanto aqui e desde já sublinhar que ele VIsa sobretudo
o levantamento de uma problemática, e a apresentação de uma síntese
de um trabalho de proporções mais vastas que irei apresenta,r,. através
duma monografia sobre Scallabis, com alguns estudos prevlOs que
tenho em preparação.
(1)

Vitorino Magalhães Godinho, «Ensaios», vol. 1, Lisboa, 1968, p. VIII.
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i~terpre;ação

esboço da
e pers• pectivação das questões históricas existentes até para que duma forma
mais lata se possam fazer uma série de observações sobre aspectos que
estão em aberto. Elas procurarão ser, assim, um contributo para o conhecimento de «Santarém, a cidade e os homens».
Trata-se, pois, dum debruçar sobre uma materialidade que é um
. espaço urbanizado e que evolui num tempo muito longo, cujos contornos não são muito precisos na sua grande antiguidade. Na verdade
e como melhor veremos, haverá que abordar a temática Scallabis a
partir duma baseproto-histórica (mais que propriamente pré-histórica)
e conduzi-la até ao século XII e depois até aos nossos dias, ainda que
o corte toponímico efectuado no século VII, seja uma das etapas decisivamente epilogais, mas não propriamente o termo, dessa fase antiga
• de Santarém.
Por certo será um projecto um tanto arrojado na sua complexidade,
pois ele pressupõe num espaço epistemológico tão vasto como impori:ante, quando afinal, e como referi, estamos baseados numa escassez
relativa dos elementos de análise específica. Esta conjugação real, mas
quase contraditória, devido à multiplicidade dos condicionalismos circunstanciais ao longo de muitos séculos, constitui pois a principal dificuldade que há que enfrentar, já que ela é afinal uma constante na
antiguidade do nosso território.
Tendo estudado as diversas referências sobre Scallabis, que são na
verdade e quase sempre (quer na época antiga quer mesmo na época
moderna) observações esparsas e breves, tentarei dar uma imagem coerente e correcta da realidade histórica, através das linhas que se seguem, e que rrocurarão abrir os caminhos que tenciono trilhar da hi3tória da vasta bacia do Tejo na antiguidade, cuja grande importância,
creio, está longe ainda de ter sido explorada e aprofundada.

A HISTÓRIA DE SCALLABIS
Quais as perspectivas metodológicas, para abarcar esta problemática, indo ao cerne das questões? Elas consistem em observar e reflectir
todos os dados que possuímos, isto é: fontes escritas antigas e "estígios
materiais - epigrafia, objectos, sobrevivências, etc., etc. - devidamente
integrados numa geografia física e humana.
-

68-

•
Vejamos desde já os textos, pois são eles que em grande parte,
pelo menos para o nosso caso, constituem um dos melhores elementos
de análise. Poderemos concluir, que os principais escritores e documentos que trataram aspectos gerais do império se referem a Scallabis; são
eles, Plíoi9, :e1Q1Qmeq, «o-.!tinerárjo ..de Antonino!> e autores já tardios
como Idác~º_ e JsidQLQ ... Estrabão e Pompónio MeIa seriam as duas
omissões mais a observar, já que as de outros autores não são de estranhar, pois são excepcionais as suas referências a cidades da Lusitânia,
aquelas contudo são também compreensíveis, pois MeIa descreve apenas
(ou quase) o litoral e Estra~ªg,_.bª.s~ªºQ__ corno .estaya.SQOretlldo...e.ro
gº.q!_f!1~!!l~ão--.itE.~eriº-r à ~Po~.ª ..~rrL9.y~_~.s~[~'!'.e,_a peI1as ...I:ef ere . nesta
~ião central ~~~...9I.1_~g~J!._<t_ci~.a~e.__de_M.ºro!J.
Poderemos assim contrastar, que Scallabis estava bem assinalada na
documentação oficial e no conhecimento dos autores antigos.
Deixando, pelo meno~ por agora, os aspectos lendários do início e
fim de Scallabis (que têm a sua explicação), há que ordenar conhecimentos.

I.

OPPIDUM

o .povoado indígena que possuía este nome, estou convencido que
o deveremos situar, com bastante segurança, no planalto constituído
pelas «Portas do Sol», que formava uma autêntica «península», quase
«ilha», com comunicação por uni acidentado ístmo com o terreno a ,
ocidente. Para sul e oriente dominava dos seus cerca de 100 metros·
de altura, o rio Tejo que passa quase na base do escarpado monte.
Para norte ficava uma vasta e fértil planície, já comparada por escritores árQbes aos terrenos banhados pelo Nilo e com condições idênticas
de aspecto e fertilidade aos da margem esquerda. Dominando uma zona
das mais aptas e produtivas da bacia do Tejo com grande e fácil comunicabilidade com o mar, possuía uma área de cerca de cil!~o .hectares.,
~uperfície razoável para um núcleo populacional já de certa importância.
Mas se de facto é de supor que esta localização no altaneiro morro
castrejo seja certa, a verdade é 'que, pelo menos por agora e sem
escavações arqueológicas (que são tão desejáveis, como possíveis, ainda
que difíceis, pois, o nível de ocupação antiga, deve-se encontrar a
alguns metros do nível actual), nada de muito seguro se pode avançar.
Assim, além de recordar que segundo indica o catálogo do museu situado

na igreja de S. João de Alporão, dali teriam vindo -ª.lguns vestígios
~~eo!9gic(?s pré-romanos, observo que segundo.. ~s informações deduzi~~s dos textos clássic(?s, esta cidade poder-se-á considerarJ)asicamcn!.e
umã'Z-ünâ"de' C(;ll~lergência de· influênêlas . túr·dulas··dô litoral oceânico,
l~siÍanas peTü"õrl"en."tc·· céitica's' pelo ~suI.·' li -c~~tõq~~ ··~~t~s-d-clin~it;ções
são sempre difíceis, pouco claras e precisas, mas dão-nos uma ideia
possível da situação étnica da povoação, situação que não deixa de
estar longe de ser bem conhecida, pois que se Ptolomeu a refere como
estando no território dos Lusitanos, observação que não repudio, ela
rara todos os efeitos não parece possuir influências célticas, na toponímia, que estão atestadas entre aquele povo, estando por isso conven-cido que se trata de ill1.LJJº!l)ç_jn~jgenn-..extremamente._antigo~_cujas
]1jpóteses.de.Jigações. aos túrdulos ocidentais não .me parecem lógicas
9.1J. inverosímeis, como alternativas aos Lusitanos.
Se não podemos avançar mais no conhecimento deste período duma
forma directa em Santarém, temos contudo um dado complementar e
comparativo importantíssimo, que nos é dado por duas vias convergentes
- Estrabão e a arqueologia. Na verdade aquele autor grego de finais
do séc. I a. C. e início do séc. I d. c., baseado num outro bem mais
antigo, l~rovaveImcnte EglibiQ., e fazendo a referência mais largar sobre
centros populacionais da fachada ocidental da Península Ibérica, fala-nos (2) da cidade de Moron, e embora tenhamos em preparação outro
trabalho sobre este tema, por julgar que ele se relaciona intimamente
com a presente problemática, não quero deixar de avançar algumas
opiniões sobre o assunto, iª-_.q!!.~_?s..Je!açge~ entre..os dois núcleos
d~~?m ser..bastanteJortes quer étnica, quer. ~ocial e eC~!l_<?~ic~~n~i~te ..
Moron foi a mais importante cidade da bacia do Tejo (com
Olisipo na foz), durante o século II a. c., e situar-se-ia a cerca de
92 Kms do oceano, num monte próximo daquele rio e duma ilha de
grandes proporções e com terrenos férteis, onde existia riqueza agrícola,
particularmente em oliveiras e vinhas. Possuía ainda um fácil comércio
fluvial inclusive com navios de grandes proporções, vindos de centros
exteriores. Aí em 138 a. C.. D. /unius Brutus estabeleceu um acampamento, que serviu de base de operações à sua campanha contra os Lusitanos a norte do Tejo, depois da morte de Viriato. O sítio devia ser pois

e

.

..

Estrabão, «Geografia», III, 3,1, 2~ As referências de Plínio a Scallabis vem na W
sua «Naturalis Historia», IV, 1 1 7 . VI
(2)
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suficientemente amplo para albergar estas duas unidades (3), ter boa
situação estratégica e viabilidade de fáceis abastecimentos.
Ora percorrendo geográfica e arqueologicamente os 100 Kms do
Tejo a partir do oceano, não se me afigura haver alternativa à evidência
do ajuste da descrição de Estrabão, com o sítio designado por Chões
de Alpompé, vasto planalto de cerca de 20 hectares, situado a 1 quilómetro do Tejo na margem direita, junto ao Alviela com possibilidades
de na região poder ter existido há mais de dois mil anos uma ilha,
agora inexistente. Mesmo admitindo a insuficiente observação arqueológica da região, é impossível que tal cidade tivesse desaparecido sem
deixar traços e eles são mais que evidentes e abundantes naquele local.
Só em recolhas de superfície que frequentemente temos feito, já encontrámos abundantes testemunhas de cultura pré-romana e romana"do
século II e I a. c., como atestam-moed~s:cerâ~ica comum decorada,.
cúí)pãnle.l}~il~.,i ê>.: ríh'ulas,""fúÚo@s (cI~e~se( 1), e out~~s el~~~~t~~ que
0J~()rtunamente também serão publicados e dão novo vigor à ideia de
que Moron e o acampamento se situavam ali. Efectivamente _n~da .aparece lá ,que 'seja genuinamente de época imperial,-q~er «Sigillata», quer
inscrições, moedas ou outros elementos, que, note-se, rião' iÍnpec!ti uma
~cupação esporádica ou mínima do local, nesta época. Como enfrentar
pois tal facto? Não creio que a resposta seja muito difícil de encontrar,
embora o seja de provar, actualmente, pelos meios arqueológicos que
tt'r.1CS. Na verdade tudo indica ter entrado L'vloron em declínio e desaparecido, quer pelo que já disse, quer por nenhum autor ou documento
da época imperial a referir. Ora é precisamente em meados do sé~~lJ-º __,L-'''l::_Ç~ __g~l!?YCl(Lel11()s_,con.~,i.d~r,ar que Sca!labis entra na históri;,

..

do~i~_a_~~gi~ª_gt:_.d~~I.uzi~1qu~. estahÚde-"a~'liDR9iiâncrª_,clã~qü~~~~'l~~.

é com ele que relaciono o nome de Praesidium lulium, que Plínio atribui como epíteto à c%nia Scallabitana. O seu tom militar - acampamento de César - não me parece ter outro sentido se niiCl_ o, d.<?_e~!~
belecimento da base de operações por César . junto dum oppidurll indfgçn~c()lil.-üillã-'situãção- e lógica idênticas A pe.. D. lunius Brlltlls _Ç.J)1
l~8.a. c.,. apenas i'mais cerca de}? Kms para oéidente.
Se ess'e acampamento não tivesse sido de facto bastante importante
nessa altura, a única vez que César veio ao ocidente da península,
não creio que mantivesse o nome e servisse de epíteto à colónia
romana que César estabelecerá de seguida.
lU.

COLÓNIA

Tendo servido como acampamento aos exércitos de. César,.Ill1.ma
militar, . polític~,e económico da Lusitânj~. é~nica
(~l]t.r.e.._T.ejº._e.. :Oouro), e continuando com a mesma função,.~st~_~~~-s~e
transformar em colónia onde se estabeleceram por certo os ement~l ( )
d~s--t~opás i~ais aCésar passando a ser, ainda que talvez indirec~~~~te,
õ-grandefüco de 'romanização do centro e norte4e .. Portugal,.nó
v{ário e centrü- importante de agricultura. Na verdade creio ter reco~'hecidos traços das centuriações, na planície a norte de Santarém, na
região de Alvisquer, que terão sido distribuídas aos colonos.
O acamllamento e subseq~e!lte colónia foram estabelecidos._no
que hC;j~·.·s~,· pode . designar por planalto de Marvila" numa área. que
r'õ~dará os qtlinz~ hectares, p~x:.Il1,~n.<7.~~.I1~? como verel!?-~~_a sua marca
nó· urbanismo da parte. antiga da cidade.

J2QlíH~a.,~.ºç~ controle

f?0r__ ~~r:.~ºIJargº~,çontactos com tropas e comerciantes ,romanos.

IV.
lI.

PRAESIDIUM IULIUM

Em 61·60 a. c., César desempenha a sua propretura no ocidente
da Hispania Ulterior, indo desencadear uma série de operações para
norte do Tejo, contra os Lusitanos. Guardarei para outro lacaio estudo
deste acontecimento extremamente importante, mas refiro-o aqui pois
CC)

o t~xto e os vestígios arqueológicos, como refiro mais à frente, parecem apon.

lar claramente para es:,a conjugação, embora sem escavações não se possa ser categórico.
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CONVENTO

Provavelmente na época de Cláudio (41-54 d. C.), fica cabeça dum
convento jurídico (5), cujos limites difíceis de precisar, seriam: a norte
o Douro, a oriente as proximidades da fronteira de Portugal, tendo a
sul ainda as regiões do Ribatejo e parte do AIto-Alentejo, isto duma
forma bem mai<; provável do que o limite até aqui geralmente aceite
...,..... o rio Tejo - , por razões a que voltarei e onde a principal argumen(4) Soldados desmobilizados que eram recompensados com lotes de terras.
(5) Convento aqui tem basicamente o sentido duma vasta circunscrição judicial.
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•
tação assenta no sistema viário em conotação com a definição de convento jurídico.
Passei de parte, e aqui apenas referirei, a hipótese (frágil, mas.
plausível), de que se de facto tivesse sido criada em 27 a. C. a província
da Lusitânia, a sua capital até 25 a. C. (data da fundação de Emerita
Augusta), podia bem ser esta colónia, a mais ocidental de todo o
império romano.
De assinalar ainda que Scallabis foi então um importante nó viário
de duas estradas de acordo com o Itinerário (6), que se dirigiam para
Braga e Mérida.
V.

CIVITAS

Passado o apogeu do século I e II, talvez sofrendo a crise do
século IH e a decadência do baixo império, perdido totalmente o significado de colónia e desaparecido bem cedo a sua importância como'
centro de «prevenção», digamos, para alguma imprevista surtida de
Lusitanos, pois estes adaptados à pax romana imposta por César e
Augusto, não proces~aram mais nenhuma agitação, temos a interessante
referência de Idácio que aponta para 460 a obtenção por parte de Sunerico (comandante do exército visigodo de Teodorico na península), da
civifps___de •. S<;q!fab.f.s, provavelmente .aos Suevos, que dela se deviam ter
ar-od~l1<!()' n,~ma.clas ~uas incursões" porque p~ecisamente se encon.
l~~y~ ..§.çmFe .nas rotas .de penetração para .sul,pelo9cidente.
Ainda nela, cerca de· 540, em plena época dita visigótica, nasce.
o escritor visigodo conhecido por lção Biclarense, talvez filho de algum
potentado ou personagem da aristocracia local, já que teve meios para
se ir educar a Constantinopla.
"
.,
!'ia. século VII a cidade adopta o nome da santa LusÜana .,Erene
~,!_}ria, que é .mencionada pela primeira vez pelo, antifonário deLe~9em fina:.Ís,.~9,séc, .X, mas mesmo assim até ao século XII ainda parece
l2.l.:1~~e-r~se",()._p~mlelismo da denominação, já que Osberno e autores
árabes como .Yacut e, .Almunime mantêm ,as duas formas associada~
à mesma cidade., Uma outra hipótese que também me pareceria viável,
é a permanência do topónimo deturpado Scallabis nalguma das suas
regiões, quem sabe se a AIcáçova, local do antigo oppidum indígena.

(6)

Na verdade deveria ainda passar por aqui mais uma via para Mérida.
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VESTíGIOS
De Scallabis haverá que procurar uma materialidade possível em
Santarém, que mais não fosse para calar de vez as hipóteses que
aqui a não vêem localizada ou fazem outras confusões, que neste trabalho que visa a explanação duma perspectiva histórica, não irei discutir.
Dessa materialidade possível só é verificável, pelo menos por enquanto, a sua ~t!.!l_~1J~a_.1JrbaJla. Foi atentando nela (indo afinal convergir numa or-inião expressa pelo Prof. Jorge Gaspar) ('), que ob:;ervei o
interessante e importantíssimo facio, de que ~.Jin~a~_.deJorça ,da urbanística da parte velha da cidade, apontam para as suas,origens da~amente
~nl~'n~s, ainda que um pouco deformadas,ao longo de çerca.de quinze
séculos, por um povoamento vivificador, mas ao mesmo tempo destrU!ct9 r ,

que envo.I'y~.,IP:Qde~l1amente,.eI11. g!.~:t.!d~.igJ)..2r..~I}ciaJle.Ip.~~!()§3_~trpt1Jrª-is

das êtapas mais antigas da sua história e,ocupação, s9_,pºssi~il.i~_a.ndo
;t~ãvés "dessas sobrevivências uma muito vaga compreensão e conhecimêntoduma rectidão inicial do sistema lllpodâinico d"a éolónia roman-a,
desvio do qual, hoje verificável, corresponde à diferenciação da
organização do espaço requerido nomeadamente por árabes e medievais,
que apesar de tudo não destruiram o legado antigo.
Este tipo de dados que observo, são abundantes em quase todos os
pontos do antigo império romano. Em Portugal para além do caso
de Santarém só creio que exista em ~s, Bej-ª., ~~.2.~ e Jd-ªn.h,~-a
-Velha.
----'No nosso caso o cardo e o decumano são bem visíveis em parte
da Rua c.~P,e..Lq_ç_J.y_~Pl'_ e nas_r.~..?:UgÃ.Q-AL9.!l~º- e _l . :,.dLD.e.z~!I1])!g.
R.u~~-co~o a ~19séJ:ªI!I9. _e aJ.rayessa _da_Roda, entre outras, ajudam com clareza a ver o panorama inicial do traçado romano, que é
reconstituível hipoteticamente.
Infelizmente toda uma série de testemunhos arqueológicos que
geralmente aparecem nas cidades de origem romana escasseiam em
Santarém. Apenas se pode assinalar com segurança uma .I>-~ufQ!a, na
antiga Travessa do Aguiar, próximo do ci~~1!l.a._.S"~_(.l.~,_Bandeir!l (Fig. 1),
JguITi'ãs'-m'õ"êdás,' 'outra~ -~eierência~-põüco precisas, e resto.LQ~_..?_~(ºrf!s
provenientes dã" ~egião__9~~__P_q!:!.~...E..<:'.§.2I, isto além das !lli.criç§.ç.~_q~e~
~j9a~ ~_a},I1_9,~__ .~~~~iÚitl~_IpJ?.r~':lr um c.orPHs..9q_l}~ ..ç~,~IJ1pIares. com

o

(7) Jorge Gaspar, «Estudo geográfico das aglomerações urbanas em Portugal Continentah), Finistcrra, Revista Portuguesa de Geografia, vol. X-19, 1975, p. 142.

-74 -

LU
'-l

lO

CONCLUSÃO

os seus problemas que também terei de tratar à parte. Aproveito nc
entanto esta ocasião para divulgar duas inscrições, que serão em breve
devidamente publicadas e comentadas e se encontravam ainda inéditas,
no Museu de S. João de Alporão.
Proveniente das Portas do Sol:
IMP CAES
M AVR PRO
BI PF AVG
PM TRI
INVICTO

O tema como bem se vê, dá aso às mais largas reflexões e possibilidades de aprofundamento, através dum esforço que deseje um real
conhecimento das vivências antigas das épocas em que assenta a nossa
actual existência.
Tal como os homens formam elos quase que infinitos entre si e
os seus antepassados, também as cidades na sua evolução e transformação se sucedem permitindo a manutenção existencial duma sociedade
em bases sólidas e progressivas.
Scallabis e Santarém, afinal, uma cidade, um espaço em épocas
diferentes, mas único.

..

Leitura: Imp(eratori) Caes(ari) I M(arco) Aur(elio) Problb[i] p{io)
j(elici) A1l2(usto) I P(ontifici) M(aximo) Tri(brunicia) [protestas)] I
I invicto.
Observações: Linha 3, BI por BO e Linha 4, poderia estar TRP.
Assinalo contudo e desde já que se trata do segundo marco miliário
de Probo, 276-282 d.C., aparecido em Portugal.
A outra inscrição terá m')nos valor, mas tem também o seu interesse. Não sei por enquanto o local exacto de proveniência, mas é de
supor que tenha sido levada rara o museu aquando da destruição da
antiga praça de touros. Diz arenas:
D

CÁSSIA
IVLIA. A
Leitura: D(iis) [M( anibus)] Cassia ...

I Iv/ia

Am [oena]

Também um antigo caminho conhecido por ~t.!a-da _ded_~~!},~i,<l:go
ou Buraco das Salinas, tem uma. constituição muito idêntica ao. das
êaldas' de' Monchique; se este for efectivamente' romano' tambélli ~queÍ~
o'sêrâ,'ot; pelo me~os poderá ter-se originado nesse período (8),

I
'·.'1

\1

li
11

(S) Junto do campo da feira. foi assinalado um f9rno..rOll\ullQ., ,que contudo neste
momento não é visível. Vide O Arqueólogo Português. lI!
__Série,
",_ vol.
-.." 5, 1971,
_. . p. 158.
.~w

w

ex;
I
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*

Santarém - A Cidade e os Homens

feridos iactores de investigação que sabemos .da existência de três vias cujo grande
centro era Seallabis.
Um 'troço comum a todas
vinha de 'Ülisi.po {Lisboa), já
então importante cidade do ocidente tlispânico. mas era junto
de 5antarém que eIas 1am necessariamente divergir. Duas
dirigiam-se a 'Emerita Augusta
(Mérida). a capital da província
Lusitania e a outra a Bracara
Augusta (Braga). capital do
convento .Bracarangustano. ona
província 'Citerior ou Tarraconense. o qual 'Ocupava o norte
do .país a, o sul da Galiza.
Uma das vias .para Emerita
tinha ,.0 .!Seguinte per,curso esquematicamente traçado: atravessado o rio dirigi·a.se por AImeirim. Alpiarça. Lagoa GranÓ€.
Venda das Mestas, Ponte de
5õr, ponte de Vila Formosa.
Alter do Chão, Arrof)<ches. Campo Maior e daí s~guia pela ,Espanha, até ao fim ,do seu objeetivo.
A outra levanta ainda muitos
problemas, que só com a continuação das investigações poderão ser resolvidos. 'Por isso.
o hipotético traçado que aqui
proponho é muito susceptível
de revisão. t: possível que seguissa pelas proximidades da
margem 'direita .do Tejo cité
Abrantes, que poderá ser Tubucei. e atravessando aí o 1';0.
talvez se dirigisse ;para sudeste
servindo a tmportante cidade de
Ammaia (Aramanha. cone. de
Marvão), indo d:pois c{)nvergir
com a anterior na área de Campo Maior. onde é possível supc!'
qUê! tivesse existido a «mansio»
«Ati Septem Aras». que .o «Itinerário» assinala como ponto de
encontro para as duas antes de
continuar \lna até Mérida.
A terceira, qu,~ se dirigia para
Braga. durante a parte inicial
talvez acompanhasse ta anterior

a, separando-'se dirigia-se a Tomar (a antiga Sellium). Conimbriga, Coimbra, etc ..
No (<Itinerário de Antonino)},
está .omitido o troço de Olisipo
a Seallabis, na primeira das le~ridas vias o que tem iá levado a algumas tncorrecções (').
:no entanto os miliários. os vestígios arqueológicos. fontes posteriores e as próprias medidas,
permitem.nos reconstituir com
bastante. segurança aquele trOço. tal como o fez o ilustre
'investigador oF. Alves Pereira
oum trabalho de grande qualidade (2), embora aetualmente
mereça alguns ,etoques e referências complementares.
5callabis estava pois bem servida por !estradas, cuja finalidade era sobretudo manter as
necessárias ligações administrativas, judiciais. financeiras e pojitcas da cidade coma capital
da província, e com as .populações do convento que a ele se
"tinham de deslocar.
-Dentro do sistl:ma de comunicações não devemos esquecera grandeimportãncia que
tinha o Tejo.onde a actividade
pesqueira e o transporte de
mercadorias e p;essoas tudo
continua na pág. 6
conto da pág, 3
indica terem sido bestante1lctivos, devido à grande navegabilidadeque então o rio possuía.
O tráfico de, grande .calado vindo do Atlântico c-hegavam até
aí. como podera chegar aipda
00 século .lIa. C. à cidade de
Moren. onde actualm~nte se situam os Chóes de A!pompé,
daqui ?ara montl!1lte a nave9 ação era ~eita em embar,eações
menores (3). Também aqui era
a cidade o centro deste sistema de comunicaçÕi~s.
Nos últimos tempos do império romano, a sua importãn.
eia IComo n6 viário ainda Ó€via
ser de assinalável valor, .pois
Iria ser tomada em 460 por Sunerico. chefe das tropas visig6.
'ticas na Penlnsula Ibérica (4)
com vista. muito provavelmente
a .poder dominar o centro das
vias de p:netração e domínio
da fachada at~ntica de Lusi·
tânia.
Quanto à datação Ó€stas vias.
há a observar ~ue também ela
~evanta ainda variadíssimos problemas. Pelo menos em parte.
supomos possível que correspO:1dam a incipientes caminhos.
anteriores à chegada dos f'omanos em meados do século ti e,

>~ In Jornal "Ribatejo Ilustrado",

c .. que poderiam ter sido utilizados por D. 'Iunio Bruto em
138 a. c. e por César em 61-60
a. c.. aquando se dirigi&m do
sudeste da Península .para territórios -Lusitanicos, tendo o primeiro estabelecido a sua base
de operações em MOfon (Chões
de Alpompé) e o segundo muito
provavelmente 1unto da SeaHabis 'indigena (-Portas do 501).
no sitio conhecido por planalto
de Marvila.
No ent&nto s6 na primeira
metade do século 4 d. C. -é que
trabalhos mais "Bturados de engenharia 't1?rão edificado em
melhores (;ondiç~s ou criado
'totalmente. -as vies do ocidente
Hispanico. do que nos restam
vários testemunhos na via que
se dirigia para ,Braga. Os trabalhos. sobretudo de reparação
ou melhoramentos, irão continuar no ,século Sl."'Quinte parti:'::' cularmente intensos no .período
de Hadriano, durante o qual leriam sido realizadas obras na
via .que passava por Almeirim.Alpiarçe. a crer em ,A-ndré de
Rezende que diz ter visto fiO
século XVI uma série dia marcos miliários nesse troço. Infelizmente, alguns deles levan·
tam problemas de autenticidade.
Ap6s a incúria da maior parte

i

l
!

i

do século IH. derivada da grave
crise lCOnjuntural por que passou o império romano. vamos
ver a partir de 275 uma intensa activida-de f~paradora em
todas as vias do convento
Scallabitano, que se prolongará
pelos inícios do século N.
NOTAS:
(1)--Por exemplo &In - Jorge
de Alarcão (Portugal
Romano», Usboa. 1973
pág. 74. e mapa da pilg. f57
(2)~{ConsiÓ€rações sobre a
interpretação do (Itinera·
f'ium>l romano. na parte
relativa às ligações várias
de «OlisipOll a Ernerita,
capital da lusitania. 4dn
.tMem6rias da Academia
de Ciéncias». classe de

btras, U. 1937. No seu
seguimento está C o li t a
Veiga. embora tenha sido
extr&mamente infeliz a tançar a dúvtda da localização de Scallabis na modema Santarém - (tA via
romana de lisboõo-Atter.Mérida». in «(Trabalhos da
Associação dos Arque6logos portugueses», V, 1941.
(3)-Estrabão. (fGeografia)) 111.

3. 1.
(4)-Cronicon, 206.

24 de Janeiro de 1978.
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SANTAREM - A Cidade e os Homens
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Artigo de DR.
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'Importante no
.,
viana na
antiguidade
~

JOst MANUEL GARCIA

INTRODUÇAO AO TEMA

Um dos aspectos óa ,história
de Santarém, que nem sempre
\lMl sido devidamente obsuvado e merece ser divulgado,
consiste no ,facto da cidade ter
sido, !'la antiguidade, um muito
importante 1'16 viário do oci·
dente da Hispania.
t: pois nesse sentido que irei
fazer aqui algumas consideraçó=s introdut6rias da vasta e
complexa .problemática histórica da bacia do Tejo, centrada
em torno da col6nia Scalabitana, Que e,a na época romana,
como :hoje o é Santarém, o polo
da região Ribatejana.
Scallabis, como a colônia
mais ocidental do império ro·
mano que era, teve um papal
muito assinalável no começo da
romanização da Lusitânia étnica (í) durante o sécu'10 ,I a. C.,
continuando durant3 o alto império romano, como capital de
um dos três conventos em que
se dividia - a província romana
Lusitânia. Como se sabe aqueles eram grandes circunscrições
judiciais, mas muito provavelmente também com funções
administrativas, políticas e conc o m j t antemente econômicas,
cuja demarcação corresponde
sensivelmente ao território "Português de entre Douro e talvez
a região do Sorraia e a Ribeira
de Avis, como terei ocasião de
expôr mais longamente ooutro
trabalho.
Ora ê precisamente convergindo com essa acção de centro
difusor deromanizacão -desde
pejo menos a época de César (2) e depois cemo capital
conventual desde a primeira
metade do século I d. c., que
se deve integrar a compreensão da viação romana centrada
em 5ca!labis.
Na verdade passavam por esta cidade três das mais importantes vias da tusit§nia a cujo
delineamento m.: referirei mais
à frente, aop6s algumas breves
observllções .sobre as fontes
que possuímos para o seu
estudo.

·e

•

*

*

Estas consistem basicamente
um
em três eh.::mentos:
texto da antiguidade;·o itinerário de Antonino; 2.·, a ep:grafia;
os marcos mfliários; 3", os vestígios arqueológicos.
O itinerário é neste momento,
talvez, a mais importante deias,
pois que datando li redacção
que possuímos, provaw~!mente
dos fins do !.'écU'lo "'I, nos vai
dar o traçado -das .principais
vias então existentes, referindo
os principais locais - ·cidades,
(Nici», estalagens, etc., por
onde l'assavam, com as 'respectivas distâncias intercalares.
Este documento, contudo. devido a algumas incornecções antigas e sobretudo .erros originados ao longo do processo da
sua transmissão durante a Idade
Média, necessita de uma aturada leitura critica, cuja correc·
ção há que efectuar etravés de
contra .provas epigráficas e arqueológicas.
'Os marcos mi4iários têm também uma importante função na
in'l'.3stigação do tema, embora
sejam sensíveis as suas limitações, derivadas 'Sobretudo da
diminut" quantidade dos que
são conhecidos. Como é sabidO', estes assinalavam, nos caminhos .mais importantes, as
milhas romanas (de 1479 ml,)
continua na .pág. 7

'.0,

SCALLABIS ~.

", .. conti.nuaçllo da pág, 3

tendo ainda a -, indicação de
quando ·foram .construídas ou
re-par'adas e geralmente a distância da próxima pDvoação.
Finalmente, a
arqueologia,
através do epontar .restos de
caminhos antigos, .pontes e
manchas de densidade de- povoamento anti~o, 'pode deiimi-'
tar com precisão o traçado .oas
entigas vias, que há que -então
acompanhar e ·assinalar em bo:'l
cartografia e convenientes <foto.
grafias aéreas.

NOTAS:

In Jornal "Ribatejo Ilustrado", 20 de Dezembro de 1977.

.

(1) -Devia corresponder a
uma área idêntica (0:.1
um pouco maior) do
convento ScaBabitano,
(2) - A colónia tinha o epíteto de (IPraesidium
EuliUlTl))
acampamento de César.
.(vidé o artigo do autor «(Em Torno de
5cal1abis», no prelo).
(3) - Pequenos povoados.
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Procurei satisja,zér os hómens" comtóâas'
as minhas forças,
mas era' um fim impossível de alcançar."
Um tesouro para o homem, considero 'õ'iontell1ar-se
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com pouco
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por José Manuel Garcia .
, ' (1), etc., etc .. Hoje pensar no
, A hhtória~~,ova,,~s.4~;," espaço e no tempo (muito longo)

mentos que a incipiente arqueo·
logia do local pode fornecer.

(aiém desde primeiros tempos uma área que sofreu bastantes
em .que foi habitada até.ao transformações, é tarefa qüe
momento em que no século XII exige um esforço redobrado.
plenamente se integra no Estado 'Nos dias que correm poucos
português nascente, constitui denominam já como A1cãçova a
uma ambição do conhecimento região das Portas do' Sol e nela
que não podemos satisfazer pie- não vêm um espaço com autonamente. Por isso mais não nomia ainda que' com 'Intima
poderemos fazer do que uma ligação às restantes áreas de San-.
História possível que forneça tarém _ Planalto de Marvilá na
alguns ,elementos essenciais ,e parte alta, Alfange e Ribeira de
acessíveis para a compreensão Santarém na parte baixa. A desglobal do evoluir desta área ao truição de antigos sistemas defenlongo dos séculos.
sivos urbanos quando perderam
Há duzentos,ou trezentos anós a sua funcionalidade de delimipodería~os apontar mais eleme~- t~,,~>.ã\),d:~O:npJ~P.~h;~~j~;U;~Otos entao seguros e verosímels nals;,como é'o caso, arrastou a
que contribuissem para encher' que a falta de cuidado na preestes tempos: SANTARÉM teria ' servação de interesse cultural de
sido fundada por Abidis filho de certos vestígios, obrigue hoje a
uma investigação muito difícil.
Gergoris em 1141· a.C., 2867
an'os depois da fundação do
Dc\'ido à escassez de dados
mundo; os Celtas .chegaram à
temos de nos basear na reflexão
cidade em 3OS' a.C. o mártir Nargeográfica, na análise, de alguns
ciso teria ~o~ido em 277 d.C.
textos antigos e nos poucos ele-

""_
1. A SITUAÇAO
A Alcáçova situa-se' num
pequeno planalto de cerca de 5
hectares que tem como dimensôes ~as actuais 320 por 280
metros. De origem Miocénica (2),
o calcário' que o compõe apresenta várias camadas que,
segundo F. Roman- (3); - seriam
sucessivamente:.Calcário cinzento.:
compacto; argilas; calcário mar-o
goso, separado de complexo argiloso inferior, por um ruvel de
PeQ\ienos,-eaíhaus de- quartzo
cim~n",tados, PO, r.u,ma, pasta ferrugmosa .. ··:, ~. ,':""
.
Este local, domina dós seus 106
a' ,: 104' metros~'. de:' àltura, a
moderna bacia,' sedimentar do
Tejo e um conjunto de terraços

os

qli'áRêrttáfiÕs;' xr°stfãs~ncosiàs'
caem' quase abruptamente a
Súdeste sobre o povoado de
Alfange, a Nordeste sobre a

Ribeira de Santarém e a Oriente
sobre o Tejo. A noroeste havia
uma difícil comunicação através
de uma acidentada crista que foi
aplanada no século XIX de
forma a permitir a construção de
uma ·avenida. Este empreendimento humano de considerável
envergadura, eliminou o carácter
individualizante da área que, apesar de tudo, ainda pode ser
observável à distância ou numa
fotografia aérea.
Na região central entre o Portugal Mediterrânico e o Portugal
Atlântico, a Alcáçova .torna-se
um ponto de referência· importante na bacia do Tejo, a cerca
de 90 quilómetros do mar.
A história estabelece íntimos
elos com a geografia, daí que o
'rejo e a terra, através de uma
íntima relacionação de factores,
condicionem a estruturação de
uma vida multissecular. '
Vejamos:
a) Agriçultura - As boas condições de exploração e a fertilidade das lezírias do Tejo, que
estão na base da riqueza eco nó·
mica de Santárém, provêm em
grande parte das inundações e da
água para a rega, que o rio
faculta. Um geógrafo muçulmano do século Xl, chegou
mesmo a escrever que o "terreno
da região de Santarém é de excelente qualidade porque o Tejo
inunda periodicamente as planícies que .' bordejam à maneira
do Nilo 110 Egipto. Os habitantes, depois da cheia, semeiam o
grão sobre o lodo que ficou
depositado, isto quando o resto
da região o tempo das sementeiras passou já. A colheita obtida.
é muito abundante e não há
·atraso na formação das espigas
e na sua maturação'~ (4).
b) Pesca - Sehoje é apenas
praticada por algum pescador
mais persistente, constituIu uma
actividade importante em virtude
da grande abundância de pescado, facto já apontado na Antiguidade por Estrabão,. quando
escreveu que "o rio. abunda
extraordinariamente em' peixes e
ostras" (5).'
': c) ComunlcaÇio -'- Então
muito menos assoréado e não
havendo embarcações de grande
calado como !lS de hoje, ou facilidade de outros transportes serviu de via de comunicação (6)
barata e acessível, quer ligando
Santarém aos diversos locais, de
produção que .J:xi~tialT!, no s~u

Pêrcui-Sô7quer'iiêrilíiíinêJõ"üiTr

comércio co~ ~ exterior facultando a ligaçlo ao mar desde a
Antiguidade como o volta á testemunhar Estrabão dizendo que
a região se encontrava '''bem
comunicada por via fluvial, já,"
que as ro aiores naves podem
subir o rÍJ em boa parte ( ...)"

- 44 (7) e o confirmam os vestígios
arqueológicos encontrados. O
prolongamento das actividades
comerciais deve ser sublinhado
ainda para a época medieval
como o atesta ·entre outros documentos a referência que é feita
no foral de 1179 que reconhecia
'privilégios aos oficiais de navios,
os quais parti~m quer para a
Flandres, quer para regiões· meridionais (8). Era ainda ponte de
passagem entre os caminhantes
em percurso de Norte para Bui
e vice ver:.a.

e

d) Água potável -Ainda que
houvesse poços, .a água do rio
era bebida como o atesta Edrisi
(9) e documentos (10) que lhe
atribuiam a reputação. de . ser
leve, saudável e de poder curar
a papeira.
As principais produções agrícolas, além dos cereais já referidos, deveriam ser a oliveira e a
vinha. Os gados cavalares e
bovino teriam um importante
papel complementai" neste tipo de
economia bem como a produção
de legumes e frutos em pequenas hortas cultivadas quer no
espaço urbano, quer em r~giões
vizinhas (11).,

ros da não muito distante Muge.
As primeiras populações foram-se estabelecendo aproveitando as
defesas naturais do local, os
recursos do rio e a fertilidade da
terra para uma agricultura
incipiente.
Dois outros pequenos vasos
situáveis no Calcolítico, também
teriam sido encontrados na Alcáçova em obras processadas nos
finais do século' passado (13).
Para algumas das fases posteriores da ocupação humana já
temos mais alguns elementos em
virtude dos resultados da
pequena sondagem levada a
efeito num pequeno quadrado de
quatro metros de lado por dois
.de 'profundidade no sudoeste da
Alcáç~va, durante o mês de
Setembro de 1979. Embora no
seu decorrer não tenha sido
encontrada uma estratigrafia de
ocupação, foi no entanto possível recolher nas três camadas de
entulho existentes, vinte e cinco
pedaços de cerãmica (14) de
vários tipos como, a cerâmica
castanha brunida da dr.tlominada
"Cultura de Alpiarça", a cinzenta polida já da Idade do
Ferro final.e a muito interessante
{'"o'
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Fig. 2 - Corte da sondagem arqueológica em Setem!Jro de 1979 no
Jardim das Portas do Sol. Nele podem-se observar os três niveis de
re~'olvimento de terrenos onde se encontram inúmeros vestlgios
arqueológicos.
11. TEMPOS MUITO
REMOTOS
Onde .na Pré-História é verosímel pensar o começo da ocupação humana da área da
Alcáçova?
Ainda que os dados sejam
mínimos é possível situá-lo num
Neolítico inicial, antes de 5000
a.C., numa altura em que os
princípios da sedentarização e da
produção local se começavam a
estabelecer em Portugal. Ali terá
sido encontr)ldo um vaso de cerâ. mica cardeal que permite sustentar esta hipótese (12). Isto senão
datar desde o próprio Mesolítico
tão bem assinalado nos conchei-

ceramlca pintada orientalizante
que testemunha a existência de
relações económicas da Alcáçova
com comerciantes fenícios do
Mediterrâneo ou das suas colónias do Sul de Esp~nha.
A continuação dos trabalhos é
possível que revele, a maior profundidade, a existência de níveis
de ocupação correspondentes a
esses materiais dispersos, tal
como aconteceu em Alcácer do
Sal, onde a evolução dos horizontes culturais apresenta afinidades. A longa raiz ete uma
ocupação humana encontra-se
agora plenamenté confirmada
provando a constante habitação

m.

do local .
Aquando das inv~ões indo-europeias, as quais ainda não·
estão muito claras, mas que se
devem ter verificado antes do
séc. VI a.C., é. possível que os
povos, por Avieno (15) denominados Salfes (talvez os possuidores de alguma daquelas
cerâmicas), se tenham fixado
nesta região.
O nome Scallabis, que já por
essa altura deveria possuir, continua a ser impenetrável já que
não apresenta paralelos claros
com outros topónimos a não ser
Saetabis que fica na longíqua
área ibérica. do Levante Espanhol. Julgamos até melhor opinião que o nome Scallabis
pertence a um estrato muito
antigo da população local.
A situação complexifica-se
mais pois, tanto quanto se pode
depreender pela leitura do.s escritores antigos, estarmos numa
área de confluência entre ·povos
designados por Célticos a Sul,
Tllrdulos a Ocidente e Lusitanos
a Oriente (16). A correcta visão
da realidade só, será possível
depois de muito mais profundos
confrontos .com as informações
da arqueologia.
Os contactos.entre Scallabls e
os Cartagineses devenl·se ter processado até à derrota. destes pelos
Romanos, pois sabe-se que em
210 a.C., durante
Segunda
Guerra Púnica, Asdrúbal, filho
do general cartaginês Giscon
encontrava-se no Tejo (17) provavelmente para recrutarmercenários indígenas,que poderemos
denominar Lusitanos Oá que um
tal nome se encontrava generali~
zado), sendo natural que tenham
chegado a esta região, então de
fácil navegabilidade.

a

DA ROMANlA AO ISLÃO
Talvez antes, mas seguramente
depois de 138 a.C., os Scallabllanos viram chegar do seu morro
as legiões romanas comandadas
por Decimus lunlus Brutus, as
quais submeteram temporariamente a resistência lusitana, após
a morte de Viriato. Foi então
eSl,libelccido um poderoso acampamento em Chões de Alpompé,
a cerca de quinze quilómetros
para Nordeste de Santarém.
Os contactos que desde então
e até ao fim da época republicana foram estabelecidos com a
Itália, encontram-se bem documentados pelo .aparecimento, na
sondagem acima referida, de 18
fragmentos de cerâmica campaniense de várias qualidades.
Em 61 a.C. Caius lullus Cusar veio' à Peninsula Ibérica como
propretor da Hispania Ulterior
tendo então verosimelmente estabelecido um acampamento militar junto de Scallabls, no
. planalto hoje dito de Marvila.
Tal facto pode deduzir-se do epíteto Praesidiurn luUum, com que
ficaria a colónia romana que lhe.
sucedeu e tomou-se uma das três
capitais dos conventos jurídicos
em que se dividiu a província
Lusitânia, depois de Augusto.
O povoado castrejo de consideráveis proporções na Alcáçova.,
não foi abandonado com a
romanização como o, demonstram as centenas de fragmentos
de terra sigillata "itálica", "sud-gálica", "hispânica" e "clara",
encontrados em proporções idênticas dur~nte a sondagem arqueOlógica, juntamente com restos de
ãnforas, tegulae, uma f!bula,
uma lucerna, um peso de tear,
pedaços de opus signlnum, cerâmica comum, etc. Anteriormente
já se conheciam três lápides funerárias romanas e um marco
miliário de Probo que se situavam junto da igreja de Santa'
Maria de Alcáçova. Aquele
miliário é possível que estivesse
relacionado com o caminho que
do Tejo e da Ribeira de Santarém chegará à Porta de Santiago,
cuja origem antiquíssirna nos
parece segura.
'Apesàr das· dificuldades em
identificar materiais arqueológicos posteriores ao século V. a
sondagem que temos referido
forneceu também elementos que
se identificam com a época vulgarmentedcnominada por
"Visigótica" •
É possível supor que, durante
a época de grande instabilidade
posterior ao fim. da, primeira
décadá do século V. o' local da
Alcáço·va, devido à sua grande
capacidade defensiva, tenba
adquirido uma elevada importân-
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- 45 cia na protecção daS" populações
da região.
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Em 409 os Alanos que participaram na invasão daPenlnsula
Ibérica começam a invadir a
Lusitânia más não sabemos se
terão atacado ou ocupado Santarém e, se o fizerem, se os
Visigodos os desalojaram em
416-419, aquando da sua ofensiva contra aqueles povos. Ape-"
nas sabemos que a cluilalem de
SalUabls foi conquistada em 460
sob" as ordens de Sunerico que
comandava o exército Visigodo
da Península durante o reinado
de Teodorico (18). Não"JIlbemos
exactamente se combateu com os
Suevos que entretanto teriam
ocupado a cidade"ou se com os
Seallabltanos, que ~e' manteriam
independentes, sendo talvez esta
a hipótese mais razoável. O curto
texto onde 'a notícia é expressa
pode dar a entender que houve
cerco e luta prolongadà, ora esta
a dar-se poderia ter sido' travada
para conquistar a' forte Alcáçova,
no entanto não é possível uma
'certeza.
Desta época pode-se deduzir
que terão existido potentados
importantes, pois em Scallabis
nasceu o visigodo João (depois
denominado) Biclarenre, o qual
teve possibilidades de estud2r
(enquanto novo), na longínqua
Constantinopla (19). Quem sabe
se na Alcáçova não teria existido
algum palácio desta época que"
posteriormente seria ocupado
pelo governador muçulmano?
-A 20 de Outubro de 653 ter-se-ia dado um feríómeno religioso de difícil compreensão para
n6s e que é denominado por
milagre de Santa Irene (20). O
seu impacto terá sido suficientemente forte para levar a que progressivamente a tradicional
denominação pré-histórica de
Scallabls fosse abandonada em
favor de Santaelren que originou
a actual Santarém.

IV. A ÉPOCA MUÇULMANA
A História da Idade Média
peninsular a partir de 711 é em
grande parte marcada pela dualidade cultural, muçulmana e
cristã_ Deve-se, contudo, ter em
conta que a maior parte dela, até
ao século XI, é caracterizada
pelo predomínio muçulmano, o
qual só perdeu o controlo da
margem sul do rio Douro no
século XL
" Depois da invasão Islâmica até
à plena íncorporação de Santarém
no reino cristão de Portugal,
poderíamos esperar que houvesse
uma melhor notação paisagística
e histórica de Santarém. Tal só
se verificou muito parcialmente,
pois de uma maneira geral os
escritores medievais referenciavam um sitio mais em função de
um acontecimento que nele se
processava, do que pelas suas
realidades especificas. Num caso
ou oütro, e tal aconteceu sobretudo' com os escritores muçulma~
nos, verifica-se a menção de
algumas particularidades geográficas da região, não isentas em
certos pontos de confusão e
subentendo dados que para a
altura seriam normais e idênticos
em todas as povoações importantes. Sirvam de exemplo as referências que Fernâo Lopes faz'no
século XV, a propósito da A1cáçova quando diz apenas que ela
era «bem poborada e cercada
sobre sÍ» (21), sendo «posta em
tão defensável monte» (22).
De assinalar que o período
posterior ao século XII possui
uma documentação" muito mais
abundante e variada podendo dar.
imagens de situações reportáveis
a épocas anteriores, como por
exemplo a existência' no interior
de A1cáçova, não só de numerosas habitaçõeS, como também de
es~ços destiriados à produção de
frutos e hortas.
Ao longo dos estudos para a
elaboração desta síntese fomos
chegando à conclusão que o,

Fig. 4 - Fotografia do local onde se realizou a sQndagem
arqueológica.

conhecimento mais a,rofundado
e coerente da História Medieval
de Santarém, terá de passar
ainda por um trabalho de reconÀecimento tão preciso quanto
possível, cio papel assumido pelas
suas diferentes regiões ao longo
do tem,. e pela avaliação crítica
e precisa (com a necessária prudência) do valor da semântica
das palavras utilizadas como:
Alcáçova, Castro, Castelo, Oppidium, Ciavitas, Cidade, Vila,
Arrabalde, e isto nas três línguas
utilizadas, latim, árabe, e português (nesta para a documentação
posterior do século XII). De pensar ainda todo o vocabulário
caracterizador dessas várias
áreas. É ainda conhecida a inexistência de adequadas e amplas
traduções criticas dos textos' em
árabe, o que dificulta imenso a
investigação portuguesa, tornando de difícil resolução certas
questões e inviabilizando uma
problemati73ção de que muitas
vezes podemos antever o
interesse..
_
Desde que em Gibraltar soou
o princípio torânico de que «Só
Alá à Deus e Moahamed o seu
profeta», até que ele se ouvisse
na altaneira e rendida Santarém,
passaram cerca de dois anos pois
verosimelmente só terá sido ocupada em inicios de 714, por tropas comandadas por Abdal Aziz
filho do dirigente da invasâo
árabe-berber Muça ibne Noçair
(23).
Nessa altura, segundo o escritor de Silves" Mohamed ibne
Mozain (mão ficou na Hispânia
cidade alguma que os muçulmanos entrassem com suas espadas
e fizessem propriedade sua, sem
que Muça ibne Noçair repartisse
entre eles as suas terras, à excepção de três cidades que foram
Santarém e Coimbra no ocidente ... » (24).
Por esta referência podemos
deduzir que após um inicio de
resistência por parte de alguns
visigodos, talvez na Alcáçova,
teria havido negociações tendentes a evitar aos muçulmanos uma
operação difícil e aos habitantes
que conseguiram não ser expoliados, uma dolorosa ocupação
que se afigurava inevitável.
Depois desta altura a história
de Santarém voltou a entrar num
período de largo silêncio, em
que, integrada no emirato independente de Córdova, deve ter
tido uma grande autonomia
mantendo-se uma coexistência
pacífica entre os Árabes e Berl>eres dominantes e os cristãos
que, adquirindo algumas práticas
dos invasores passariam a

- 45 eia na protecção daS" populações
da região.
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Em 409 os Alanos que participaram na invasão da Península
Ibérica começam a invadir a
Lusitânia más· não sabemos se
terão atacado ou ocupado Santarém e. se o fizerem. se os
Visigodos os desalojaram em
416-419. aquando da sua ofensiva contra aqueles povos. Ape·.
nas sabemos que a dultatem de
Scallabis foi conquistada em 460
sob. as ordens de Sunerico que
comandava o exército Visigodo
da Península durante o reinado
de Teodoricó (18). Não·~benios
exactamente se combateu com os
Suevos que éntretanto teriam
ocupado a cidade ou se com os
Scallabltanos. que ~e'manteriam
independentes, sendo talvez esta
a hipótese mais razoável. O curto
texto onde 'a noticia é expressa
pode dar a entender que houve
cerco e luta prolongadà, ora esta
a dar-se poderia ter sido travada
para conquistar a· forte Alcáçova,
no entanto não é possível uma
• certeza. '
Desta época pode·se deduzir
que terão existido potentados
importantes, pois em Scallabis
nasceu o visigodo João (depois
denominado) Biclarenre, o qual
teve possibilidades de estudH
(en~uanto novo), na longínqua
Constantinopla (19); Quem sabe
se na A1cáçova não teria existido
algum palácio desta época que'
posteriormente seria ocupado
pelo governador· muçulmano?
-A 20 de Outubro de 653 ter-se.ia dado um fenómeno religioso de difícil compreensão para
nÓs e que é denominado por
milagre de Santa Irene (20). O
seu impacto lerá sido suficientemente forte para levar a que progressivamente a tradicional
denominação pré-histórica de
Scallabis fosse abandonada em
favor de SantaeIren que originou
a actual Santarém.

IV. A ÉPOCA MUÇULMANA
A História da Idade Média
peninsular a partir de 711 é em
grande parte marcada pela dualidade cultural, muçulmana e
cristã. Deve-se, contudo, ter em
conta que a maior parte dela, até
ao século XI, é caracterizada
pelo predomínio muçulmano, o
qual só perdeu o controlo da
margem sul do rio Douro no
século XI.
. Depois da invasão Islãmica até
à plena incorporação de Santarém
no reino cristão de Portugal,
poderíamos esperar que houvesse
uma melhor notação paisagística
e histórica de Santarém. Tal só
se verificou muito parcialmente,
pois de uma maneira geral os
escritores medievais referenciavam um sítio mais em função de
um acontecimento que nele se
processava, do que pelas suas
realidades especificas. Num caso
'ou oiltro, e tal aconteceu sobretudo- com os escritores muçulma~
nos, verifica-se a menção de
algumas particularidades geográficas da região, não isentas em
certos pontos de confusão e
subentendo dados que para a
altura seriam normais e idênticos
em todas as povoações importantes. Sirvain de exemplo as referências que Fernão Lopes faz'no
século XV, a propósito da Alcáçova quando diz apenas que ela
era «bem poborada e cercada
sobre sb) (21), sendo «posta em
tão defensável monte» (22).
De assinalar que o período
século XII possui
posterior
uma documentação' muito mais
abundante e variada podendo dar,
imagens de situações reportáveis
a épocas anteriores, como por
exemplo a existência' no interior
de Alcáçova, não só de numerosas habitações, como também de
espaços destinados à produção de
frutos e hortas.
Ao longo dos estudos para a
elaboração desta síntese fomos
chegando à conclusão que o,
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conhecimento mais Ilfirofundado
e coerente da História Medieval
de Santarém, terá de passar
ainlia por um trabalho de reconÀecimento tão preciso quanto
possível, tio papel assumido pelas
suas diferentes regiões ao longo
do tem,. e pela avaliação crítica
e precisa (com anecessária prudência) do valor da semântica
das palavras utilizadas como:
Alcáçova, Castro, Castelo, Oppidium. Ciavitas, Cidade, Vila,
Arrabalde, e isto nas três línguas
utilizadas, latim, árabe, e português (nesta para a documentação
posterior do século XII). De pensar ainda todo o vocabulário
caracterizador dessas várias
áreas. É ainda conhecida a inexistência de adequadas e amplas
traduções críticas dos textos' em
árabe, o que dificulta imenso a
investigação portuguesa, toro
nando de difícil resolução certas
questões e inviabilizando uma
problemati73ção de que muitas
vezes podemos antever o
iiiteresse..
_
Desde que em Gibraltar soou
o princípio corãnico de que «Só
Alá à Deus e Moahamed o seu
profeta», até que ele se ouvisse
na altaneira e rendida Santarém,
passaram cerca de dois anos pois
verosimelmente só terá sido ocupada em inícios de 714, por tropas comandadas por Abdal Aziz
filho do dirigente da invasão
árabe-berber Muça ibne Noçair
(23).
Nessa altura, segundo o escritor de Silves, Mohamed ibne
Mozain «não ficou na Hispânia
cidade alguma que os muçulmanos entrassem com suas espadas
e fizessem propriedade sua, sem
que Muça ibne Noçair repartisse
entre eles as suas terras, à excepção de três cidades que foram
Santarém e Coimbra no ocidente ... » (24).
Por esta referência podemos
deduzir que após um início de
resistência por parte de alguns
visigodos, talvez na Alcáçova,
teria havido negociações tendentes a evitar aos muçulmanos uma
operação difícil e aos habitantes
que conseguiram não ser expoliados, uma dolorosa ocupação
que se afigurava inevitável.
Depois desta altura a história
de Santarém voltou a entrar num
período de largo silêncio, em
que, integrada no emirato independente de Córdova, deve ter
tido uma grande autonomia
mantendo-se uma coexistência
pacífica entre os Árabes e Berberes dominantes e os cristãos
que, adquirindo algumas práticas
dos invasores passariam a
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denominar-se moçárabes. É de
supor que o governador da
cidade vivesse então com uma
forte guarnição de tropas na
Alcáçova, a qual, no seu isolamento logo viram tratar-se de um
óptimo polo defensivo, datando
dessa altura a denominação de ai
caçaba = alcáçova (a fortaleza).
Na segunda metade do século
IX houve uma certa agitação
entre a região de Santarém e
Coimbra, provocada por um
movimento rebelde autonomista
dos mulas ou muladis (indígenas
convertidos ao Islão), que foi
dirigido por Sadum ai Surumbaqui e que esteve relacionado com
uma outra rebelião, a de ibne
Marwan contra o poder central
a qual era dirigida da região de
Sadajoz.
Sadum, que tanto atacava as
forças de Córdova como as dos
cristãos, acabou por ser morto
por Afonso III (25). Não nos
parece ainda claro se realmente
teria controlado Santarém. O que
é .certo que nos inícios do século
X esta estaria em rebelião a qual
terminou pacificamente, tal como
a da Mérida, quando a ela chegaram tropas comandadas pelo
calde Almed ibne Elias, no ano
de 929, quando Abderramão
proclamou o Califado de Córdova (26).
Dez anos depois (939) um conflito de índole pessoal, que serviria de base. a uma alterada
narrativa de Alexandre Herculano (27), voltou a agitar a
cidade.
Tratou-se da revolta de Omaia,
que deveria ser o caide da cidade,
contra o califa Aderramão m,
por este ter condenado à morte
o seu' irmão. A recusa de obediência fê-lo entrar em conluio
com Ramiro rei das Astúrias
fornecendo-lhe informações de
carácter militar. Esta situação
não se deve ter prolongado por
muito tempo pois um oficial leal
ao Califa reintegrou a cidade no
califado, impedindo Omaia de
entrar ( certamente na A1cáçova
onde viveria), após uma ausência motivada por uma caçada
(28).
Em 974 sabemos que o governador do jund (região militar) de
Santarém era uma das altas dignidades que apareceu numa cerimónia em Córdova na corte do
califa Alaqueme li (29),
Em 987 foram vendidos como
escravos em Santarém, por ser
certamente no centro do país o
principal núcleo militar, um con·
junto de povoadores de aldeias
vizinhas de Coimbra que tinham
fugido da invasão de Almançor
e depois de atraiçoados foram
aprisionados pelos mouros (30).

Data do século X a primeira
referênda explícita à Aldço\a de
Santarém, foi feita pelo impor·
tante hi,toriador e geógrafo
andaluz Arrazi (morto em 955)
e por ser das mais completas
continuaria a ser aproveitada
quer por escritores muçulmanos
quer, traduzida por cristãos,
como aconteceu com a CrfÍnica
Geral de Espanha de 13~~ onde
se integrou a passagem que aqui
nos interessa e que pelo seu
,enorme valor-documental reproduzimos na íntegra.
«Capítulo XXXVII Do thermo
de Sanctarem»
Parte o termho de Seja cõ o
termho de Santare. E Santare jaz
ao poete de Seja e ao poente de
Cordova e jaz sobre o ryo de
Tejo preto donde se mete enno
mar. Enno termo de Santarem
ha myitas e boas bondades e
hemuy saborosa terra. E, quando
he no chão, não sayram hy
alqueevar nem na iavraram duas
vezes se nõ quiserem, tanto he
de boa terra naturalmente. E,
quando enche o Tejo, saae pella
terra .chãa e cobrea todae, pois
que o ryo dece, faze suas sementeiras muy boas sorodeas. E
tanto fica a terra em boa
maneira desposta que chega o
pam a segar con os primeiros.
Em termho de Sanctarê ha terra
tam fructifera que do dia que
semeã o pã ataa sete domaas (=
semanas) a segam. E o castello
de Santarem Jaz em hüu monte
muy grãde e muy alto e muy
forte e nõ ha lugar per onde o
possam combater se nõ a muy
grãde perigo. Outras bondades
ha em Santa rem que adyante
diremos. E pode homme hyr de
Santarê a Seja em quatro dias»
(31).
É de salientar que para comentar a parte que sublinhámos,
uma mão do século XV achou
por bem anotar na margem do
original que se conserva a referência de que: «fala da Alcáçova». A evidência de um tal
facto impunha-se para evitar
qualquer confusão com as tardias
muralhas da vila de Santarém no
planalto de Marvila, as quais
datarão apenas dos finais do
século XII.

V. NO FIM DO GARB E NO
INíCIO DE PORTUGAL.
No século XI a História de
Santarém, como a do Portugal
islâmico. surge-nos ainda em
vários pontos um tanto confusa.
Os inícios do século são marcados pela desagregação do cali-

fado de Córdova, tendo sido um
dos seus últimos governadores
em Santarém Sabur ai hagib, que
viria a ser o primeiro senhor
independente de Badajoz (32).
Surgem então os primeiros
«reinos taifas». Santarém deve
ter possuído então uma grande
autonomia, aínda que inicialmente tenha estado dependente
da dinastia dos Senu Abades de
Sevilha, sendo curiosa a referência ao facto de um aldeão de
Santarém ter oferecido quatro
melões de cinco palmos de circunferência 'à Almutãmide ibne
Abade (33).
Em circunstãncias de que
ainda não nos apercebemos bem
e talvez em meados do século XI,
a dinastia dos Aftássidas do
«reino taifa» de Sadajoz passa
a dominar Santarém, de tal
forma que em 1093 cedeu a
cidade, juntamente com Lisboa e
Sintra, a Afonso VI rei de Leão,
esperando conseguir assim o
apoio cristão contra a eminente
conquista cios Almorávidas. Estes
de auxiliares iniciais contra as
investidas do Norte cristão passaram a unificadores da Hispânia islâmica, anexando os vários
reinos regionais então existentes.
Desses tempos confusos um texto
ainda muito incompletamente
conhecido do escritor de Santarém ibne Sassame, dá a entender ter havido graves problemas
aquando dessa entrega, diz ele:
«Quando estalaram ali todas as
coisas, no meio do terror e do
tumulto, pus-me precipitadamente a caminho, com alguns
companheiros» (34).
Os escritores cristãos por seu
lado referem o facto como
tendo-se dado a 30 de Abril de
1093 e chamando-lhe conquista
o que pode denotar o facto de
ter havido resistência (35).
Em 1095 Afonso VI concedeu
um primeiro foral a Santarém no
sentido de favorecer os seus habita(ltes e garantir esse território
avançado dos cristãos.'
O governo da cidade fica sobre
a responsabilidade do importante
elemento da nobreza nortenha
Soeiro Mendes da Maia, primeiro
sob a dependência de D. Raimundo e depois do conde D.
Henrique. (36)
Esta fase da Santarém cristã
será no entanto efémera pois em
1II1 uma forte ofensiva Almorávida dirigida por Ceir ibne Abu
Bacre, permitiu reiniciar o último
e curto período de poder islâmico
sobre Santarém. (37)
Segundo um escritor anónimo
do Convento de Santa Cruz de
Coimbra que nos forneceu a
melhor descrição medieval da
Alcáçova, o seu governador,
Abzecri ou Abu Zacaria, que a
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teria governado trinta e quatro
anos e fora um dos últimos dirigentes a efectuar razias nos territórios Portugueses da região de
Soure, mandou fazer novas fortificações a ocidente «que tem o
nome de alplan porque comparado com os precipícios que todo
em volta o cercam parecia pleno
( ... )>>. Depois continua descrição:
«Pelo Oriente, o precipício é tão
grande que em árabe lhe chamam alhafa, isto é, temor ( ... ).
Pelo lado Sul, l! terra como que
se abre até o abismo, formando
uma enorme voragem natural:
chamam-lhe alhanse, isto é,
cobra, porque não se pode lá
chegar senão através de anfractuosidadcs e por atalhos sinuo·
sos. Pelo Norte defende-a a
própria natureza rochosa e
áspera do monte ( ... ) (38).
A 15 de.-M~rço de 1147, D.
Afonso Henriques à frente de um
corpo de duzentos e cinquenta
cavaleiros conquistou, pela
calada da noite, o forte baluarte
oa Alcáçova. Santarém ficava
incorporada para sempre no_
Estado ,Português.
Quando os almoadas voltaram
a unificar o sul islãmico que
cerca de 1145 se dividira numa
nova vaga de pequenos reinos,
era já tarde para que qualquer
ofensiva militar pudesse ultrapassar a linha do Tejo defendida
tenazmente pelos Portugueses. A
última grande investida Almoada
no fim de Junho de 1184 comandada pelo miramolim Abu lacub
lusuf, saldou-se por uma estrondosa derrota do desorganizado
exército muçulmano, a qual custou a vida' àquele dirigente.
Ainda que grande parte da
povoação sem muralhas (39)
tivesse sido controlada depois de
violentos combates travados num
improvisado palanque, a Alcáçova resistiu permanecendo impenetrável, sendo esta uma das
acções militares mais violentas
que teve de suportar aquele
'reduto (40).
Não'queremos deixar de chamar por fim a atençâo para os
vestígios arqueológicos desta
época patentes nas quatro candeias
bem
conservadas,
destacando-se uma vidrada a
verde, foram encontradas quando
se fizeram obras nos finais do
século passado no largo em
frente da igreja de S. Maria da
Alcáçova e encontram-se no
Museu de S. João de Alforia. Na
sondagem de 1979 apareceram
ainda, entre outros, vários fragmentos de cerâmica negra pintada com pinceladas brancas e
um bico de candeia (41) datáveis
da época muçulmana.
20 de Outubro de 1979 •
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I} Será inreressante observar a génese
destas ideias que se ba,eiam ou em
autores da Antiguidade cumo Justioo
ou em puras falsificações medievais
011 renascentistllS. fara a leitura deste
tipo de historiografia, exemplar nos
Irabalhos dos monges de Alctiçol'lJ,
pode·se ver a obra de padre loácio
da Piedade Vasconcdos, /IlsfórlM de
SanlBrérn Edincada, Lisboa, li40,
vai. 1.
2) O principal estudo geológico da
bacia do Tejo pertence a A.M. Colopim de Carvalho - Confribulção
para o Conheclmenlo Geológico da
Bacia Teicl4ria do: Tejo, ·Llsboa,
1969. '
«

18) ldácio, Cronlcon, 206.

20) O AntlCon4ilo de Leio, datado
do século XI, é a primeira fOnte histórica a referir;se à SOMa sem indicar o ano. Este documento lHÍseia-se
em dados anteriores e a fraSe utili-

4):lbn Abd AI-Muhíín AI HimIQrI,
Kltab ArkawdAl-MUar, 'que se baseia
, em A l!XJcarl autor do;.sécúlo Xl. A .
tradução do referido texlo foi reproduzida' por ,A. Borges Coelho em
Portugal ua' Espanha Árabe, Lisboa,
vaI. J, 1972" pp.60-6I. Sobre o
",esmo lema pode-iê ler o que escreveU 1> historiador do ~/o X Arrozi,
cll... pp.' 39-40:, ','

"',ob.

' "", ;:""':'"".. '''~

16) Abordei já este tema na estudo
"Em Torno ae Scallabis'~ in Sanl.rém a Cidade e, os Homcol, Santarém, 1977, pp: 69-71. Para outras
referências a Scal/abis ter presente
este artigo.

S. lsidoro, De 1'irIs Dustribus. XU,V.

ZbJs;.~ki

, . ',,>-.' , .:

que.

17) Polfbjo, Hislórias, X, 7, 4.

3) Citaflo por G.
na Notlda Explicativa da fol~a 31rA - Santarém",,: da Carta GeológIca de
Portueal, Lisboa, 1?~3.
_
_

/5) Ora Marlllm~, verso 195, epigg:
63 de edição organizada por A.
Schultan nOS Fontes, Hlspanlae Anti.
quae, I, Barcelona, 1922, bem como
tece nas pp. 93·94;
o c:omentário

Zódá Sancte' Ereoe vI'1ihils hí Scallabi
Castro,. admire a 'possibilidade que
Castro 'se traduz.a por Castelo e este
por Alc:áçova, o que poderia aponrâr
para o pOssível predomínio, nesta
altura. da Alcdçova. Tal hipótese é
no, entanto. delicada e. merece uma
IU!cessária reserva.

~~·Õ.':~

,,';.

~

6) Sobre ,a: navegação do Tejo veja-'
-Se bem documentado estudo de
Jorge Gaspar, "Os Portos Flllviais do
Tejo", F1nisterra; 'vaI. V, n,· lO,
1970, pp. 154;244.

.

, 7j 1~/'éitadónii nota' 5. '

, ,; .. '

, '

24) Franciso Javier Simone/, História de los Mozarabes de Espaõa.
Amesterdão, 1967 (reedição da publicação de 1903) p. 6/.
25) A rápido notícia dos acontecimen,tos foi feita por Ibne liaióne e foi
recolhida por A. Borges Coelho, ob,
eit., lI, 1973, pp, 173-174.
26) O facto foi referido em AI-Bayan 'I - Magrib, e recolhidos por
A, Borges Coelho, ob. cil.. lI, p,

193.
27) "O Alcaide de Santarém» in lendas e NarraliYas. I, Lisboa, 1851.

29) Referido por José Garcia Domingues, Ossonoba na Época Árabe.
«Anais do Municipio de Faro», 1972,
p.54.
30} Mencionado por Alexandre Hercu/rum nn esturro «Do Estodo das

9) Traduzido por Borges Coelho, ob.
,',

Clallcs Servos na Peninsula desde o
VIll 00 Xli Século», in Opu.rulos,
11/, Lisboa, 1876 bascado num docu·
mento do mosteiro de Lorvão.

'

10) 'Dados refere,;~iados por Costa
Loba em História da Sociedade em
Portugal no skulo XV, Lisboa, 1904,
p.' 73.
11) Para uma visão geral da região
pode-se ler de António Sérgio, loIroduçlo ~ráfica-Soclológica i HistÓria de, POrlogal,.' Lisboa, 3.' ed.
.
;1976,pp. 102-109..'

i2) Jean Guilain~ /0.

rO) - Este trabalho está datado com
lod; o rigor pois foi apresentado
numa conferéncia realizada nesse dia
na salão dfl Museu da Assembleia
Distrital de Santarém. Esteve então
para ser publicado com as restantes
conferincias realiz.adas aquando da
eXposição - A AlcáçOva de Saolarém: Na Arqueologia e nl História.
,Só agora é impressa pois convém que
não fique na gaveta esle esforço para
aclarar sltuaç6es hisldricas de maior
significado.

Veiga Ferreira

"ú Neolithique Ancien ou Portugôl", Bulletln' de la Sodeté Pré·
'-historique Françalse tomo 67, 1970,
-

pp. 304-322.

23) José Garcia Domingues - «Invasão e Conquista da Lllsitãnia por.
Muça Ben Nossair e seu filho Abda-'
lazi1.» in Acl2S dei Primero Congresso
de Estudios Árabes e Islimlcos,
Madrid, 1962, pp. 215·230, Há ainda
a hipótese de ter sido conquistada por
Muça em finais de 7H.
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8) Sobre o assunto" vejam-se as referinclas nomeadamente de Jaime Cortts6o, "Fatlores Democráticos oa
formaçio de POrlugal, Lisboa, s.d.p.
70 e nota 58.

_d.I" I, ,:' 75.

22) Idem, ibidem, 2.• parte, cap.' LX.

28) Há mais do que uma fonte para
estudar este interessante episódió, A
melhor versão foi publicado por E.
Levi-Provensal, em La Péninsule Ibérique au MOJeo Age d'Apres le
Kitab ...• Leiden, 1938, p. 121. Veja-se ainda o texto publicado por A.
Borges Coelho, ob. cit., li, pp. 211-212, que corresponde à versão idêntica do historiador Maçudi.

,

5jEstrribão; Geografia,m, 3, 'I,
:~~_~./, •.,:;.

21) Fernão Lopes, Crónicade D.
João I, I.' parte, capo XXx.
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lJ) Ainda não' joram publiçados,

encontrando-se na museu situado na
Igreja de S. J040 do Alporão.
14) Estas peças foram apresentadas
na exposição: A Alc:áçova de Sanl.·
rém oa Arqueologia e na HIstória (15
a 31 de Oulubro de 1979)
"eaconirando-se .devitjamente referenciadas nO respectivo Cat:llollO.
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Q. PERSISTENCIA DO URBANISMO ROMANO?

.,

*

Quanto à evolução dos vários pólos urbanos de Santarém, através da
época estudada. assistimos ao lo_ngo. declínio. de um antigo centro anterior à Reconquista, provavelmente de origem romana, que se inscreve

D.ª ..f!S!gl!çs.iade S---NicQ.I~.!.I.J .e.ntre .. o, adro da mesma .igreja. c:...SLlMgp
!1.!~~c::.L6,,-_Neves ou. dos Pasteleiros. A rua Direita de S. Nicolau
(Capelo e Ivens/Miguel Bombarda) e a rua Direita da Porta de Manços,
(João Afonso/Lo de Dezembro), cruzando-se em ângulorecto no Canto.,
da Cruz podem ter sido a cardo e a decumanus da antiga Colonia'
Scalabilana e da povoação visigótica que, embora com menor brilho.
lhe deu continuidade.
A conquista da cidade pelos Muçulmanos parece ter respeitado, nas
suas linhas gerais. Q,Jr.açado_da ud;>~,. conser.vando~oJ~ntigQj..oru~
çe,o.tr.Q. da .medina oU.,cidade propriamente. dita. foi nessa área que se
implantou a IJ..~quita maior. os açougues. as..est~lagens, os armazéns.
Porém. o domínio islâmico trouxe consigo profundas alterações no
conceito de espaço:. o alinhament?das ruas deturpa-se com o avançoge
'10vas con~t'Yçõe.~sobre a via pública: surgem os becos sem saída e os,
R.átiQ.~interiore.s gueimprimem maior recolhimento à vida privada..
s:.aracterísti~a~ que ainda persistel!l, por, vez,çs,.,ç.!lQs, faz~n:t.esquçc~r ,o
traçado relati~~~~~t~'7egui~' de grande parte das ruas: À influência
r;~miéâ-sê-dev-e-tàmbemã'frágmentação da urbe em três unidades
distintas. tendo cada uma delas a sua vida própria:m-e~Qil. a!c.~ç()va e
~dC!. Por esta compartimentação respondem, em parte. as necessidades de defesa que se tornaram prementes à medida que a Reconquista
prosseguia. Nos momentos de maior perigo e tumulto. ~ ,..0~~~~ov.a
tº!!!ª~.se_.o....,centro_H~ti.siyo ejaurbe. O Alprão é o seu satélite .

•
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In Maria Angela Beirante, Santarém Medieval, Lisboa, UNL, 1980, p. 269-269.

