
rância religiosa lata. Da mesma forma 
esperava, por parte das comunidades 
autóctones, o respeito e cumprimento 
dos cultos que mais directamente se 
conectavam com o Estado. De entre 
estes emerge, a partir do período 
imperial, o Culto Imperial. 
Originado ainda em época de Augusto 
(27 a. C.-14 d. C.), e fortemente fomen-
tado no principado seguinte (Tibério, 
14-37 d. C.), viria a constituir-se como 
a principal manifestação pública de 
fidelidade colectiva e individual para 
com o Estado. 

Espaços sagrados 
do Imperialismo
na Lusitânia
Os territórios que se encontraram 
sob o domínio de Roma mostram 
um conjunto de ruínas de templos 
em cuja arquitectura reconhecemos 
um “ar de família”. São escassos os 
conhecimentos sobre a Arquitectura 
da Antiguidade que permitem recons-
truir mentalmente os traços essenciais 
dos edifícios e a sua volumetria. E, 
nesse sentido, experimenta-se o que 
de unidade e formatação encerrou o 
Império Romano.
A realidade romana é, porém, bem 
mais rica e complexa, e nem todos 
os espaços sagrados se conforma-
ram à monumentalidade clássica do 
edifício erguido sobre pódio, ornado 
de colunata e frontão, que podemos 
visitar da costa atlântica ao Médio 
Oriente. Contrastantes com estes são 
os santuários dedicados a fontes e 
bosques, os mistéricos centros de 
culto ao oriental Mitras, ou a mística 
e rupestre Panóias (Vila Real). Como 
também a obra-prima da arquitectura 
sagrada romana ainda sobrevivente, 
o Panteão de Roma (edificado no 
tempo de Augusto e restaurado em 
126 d. C., a mandado de Adriano), 
com a sua cúpula inspiradora dos 
modelos posteriores, feito apenas 
ultrapassado séculos mais tarde, em 
Hagia Sophia (Istambul).
Os espaços sagrados romanos alber-
gam, portanto, uma grande variabili-
dade formal, sob a capa de uma apa-
rente similitude à escala-mundo, o 
que espelha bem o que representou o 
Império Romano: um fenómeno inte-
grador, que abrigou sob uma mesma 
entidade política uma vasta parte do 
Mundo Antigo, pontuada de entida-
des tópicas, divindades regionais e 
outras mais ou menos “universais”, 
geradoras de distintas expressões 
arquitectónicas do sagrado.
Roma demonstrou, enquanto con-
quistadora e imperialista, uma tole-
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A sua organização assentava em 
colégios sacerdotais (compostos por 
flâmines, augustais e sêxviros) de 
carácter local e provincial. Na prática, 
acabou por funcionar para os perso-
nagens das várias regiões do Império 
como palco político paralelo às carrei-
ras administrativas. E para notáveis 
aos quais estava vedado o acesso 
às magistraturas civis, exemplo dos 
libertos (i.e., ex-escravos), como veí-
culo eventual para a sua afirmação 
social. E a par deste nível oficial sur-
giram também, de forma espontânea, 

Templo de Diana, Mérida
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associações de indivíduos dedicados 
ao culto, documentados sobretudo na 
metade oriental do Império. 
Fundamental para a consolidação 
política do novo regime criado por 
Augusto, poderoso veículo de pro-
paganda, foi um dos elementos mais 
activos que serviram para forjar uma 
ideia de unidade e de identidades 
provinciais, agregando indivíduos e 
comunidades outrora apartadas entre 
si pela geografia e pelo distinto fundo 
cultural autóctone. Esta construção 
de identidade, promovida pela forma 
singular do imperialismo romano, 
assumiu expressão arquitectónica nos 
principais templos das capitalidades. 

E é, justamente, essa identidade entre 
os espaços que reconhecemos e sen-
timos ao olhar os restos dos gran-
des templos provinciais, clássicos e 
monumentais, como os de Mérida e 
Évora. 
Afinidades estreitas, aliás, ligam os 
dois edifícios: deixando de parte o 
seu “baptismo antiquarista”, que 
por coincidência os atribuiu à deusa 
Diana, ambos dominaram de forma 
cenográfica o topo das praças dos 
principais centros cívicos das respec-
tivas cidades (o fórum provincial, em 
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Mérida, e o municipal, em Évora), 
devotados ao Culto Imperial. 
De um ponto de vista formal, o seu 
tipo de templo, onde a cella (espaço 
onde se encontrava a representação 
da divindade e à qual apenas tinham 
acesso os sacerdotes) era cercada por 
colunata hexástila e períptera (de 6x11 
colunas), corresponde a um modelo 
muito específico, de que apenas se 
conhece mais um exemplo contem-
porâneo ou anterior a ocidente da 
Itália, em Barcelona. Na realidade, o 
modelo denota inspiração helenística 
anterior, e só viria a ser retomado 
no ocidente no século II d. C., com o 
Imperador Adriano, muito por via do 

filo-orientalismo deste princeps e de 
Apolodoro de Damasco, seu princi-
pal arquitecto. 
Os templos lusitanos mostram outras 
afinidades. Ao invés do mais vulgar 
acesso por escadaria frontal, neles 
o acesso ao pódio fazia-se por duas 
escadarias laterais conectadas a um 
patim central. Como eram, também, 
cercados por tanques aquáticos: dois 
laterais em Mérida, um só, envolven-
do a cabeceira, no eborense. Para este 
último, o paralelo mais próximo data 
dos finais do período republicano, e 

corresponde ao templo capitolino de 
Luni, o que deverá traduzir influên-
cia itálica. 
Mas que significado encerram estas 
intricadas análises “finas” de edifí-
cios aparentemente similares? Fun-
damentalmente dois. O primeiro, 
que a monotonia formal com que 
levianamente olhamos este tipo de 
monumentos é apenas ilusória. O 
segundo, porventura mais apelati-
vo, de que aquela análise permite 
descortinar reprodução de modelos, 
entrever origens e influências, de que 
as características “antigas” (helenísti-
cas e itálicas) dos templos lusitanos 
citados constituem exemplo.
O santuário da capital integrou o 
plano urbanístico promovido directa-
mente pelo Imperador. A monumen-
talidade do templo (40,75m x 21,90m, 
com pódio de 3,23m de altura) terá 
impressionado o imaginário dos pro-
vinciais. Recorde-se que em Mérida 
tinha lugar uma reunião anual de 
representantes de todas as cidades 
capitais da província, o concilium, rea-
lizada no fórum coroado pelo mag-
nificente templo. Pelo menos nestas 
ocasiões, muito concorridas, terão os 
eborenses tido a oportunidade de o 
admirar. E seriam as elites eboren-
ses, poucas décadas mais tarde, a 
promover e custear uma construção 
nela inspirada, de menor dimensão 
(24m x 15m, pódio de 3m de altura), 
coroando o fórum municipal da sua 
cidade.
O insuficiente conhecimento arque-
ológico de outras ruínas análogas 
da Lusitânia Ocidental, como as dos 
templos já atestados em Faro, Ammaia 
(Marvão), Beja, Lisboa ou Idanha-
-a-Velha, não nos permite saber se 
o modelo da capital da Lusitânia 
inspirou outros templos. Mas todos 
eles comprovam, como também os de 
Conimbriga, Coimbra e outros, que 
ao longo do século I d. C. se ergue-
ram locais de culto ao Imperador 
promovidos pelos autóctones, numa 
demonstração de vontade de perten-
ça ao Império Romano. 
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