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O olhar não se esgota é o mote deste livro. Em foco o dinamismo da His-
tória da Arte aplicada a um momento histórico – a Antiguidade Clássica 
e Tardia (séculos I a VIII) – durante o qual o território que é hoje Portu-
gal estava em grande parte incluído numa das províncias romanas mais 
marcantes da Península Ibérica – a Lusitânia. Horizontes Artísticos da 
Lusitânia contém estudos sobre a arquitectura e decoração (escultura 
arquitectónica, mosaico) e apresenta lugares emblemáticos do patri-
mónio cultural romano em Portugal: Tróia, Idanha-a-Velha, Mértola e as 
villae romanas de Santiago da Guarda e Frielas. 

Coordenada por Justino Maciel e Filomena Limão, esta obra condensa 
a actualização interdisciplinar realizada por nomes reconhecidos da in-
vestigação nacional e internacional e jovens entusiastas guiados por 
boas práticas de pesquisa em diversas áreas do conhecimento (História 
da Arte, Arqueologia, História, Humanidades Digitais, Filosofia, Literatu-
ra, Geologia). De forma inédita, reúnem-se neste convite alargado para 
olhar de múltiplas perspectivas os horizontes artísticos e históricos da 
Lusitânia. 
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DESCRIÇÃO

Esta cabeça feminina, muito delicada, de grande 
beleza e harmoniosas proporções, em cujo rosto 
sereno transparece uma inegável mas discreta 
sensualidade, pertencerá, possivelmente a uma 
ninfa, não sendo de descartar a hipótese, como 
veremos, de poder tratar-se também da repre-
sentação de uma musa ou mesmo de Vénus.

A figura apresenta-se em posição frontal, mas 
com o seu bonito rosto ligeiramente voltado para 
a direita.

É uma personagem jovem, de suaves feições que 
exibe um grande nível de detalhe no tratamento 
dado ao cabelo e ao rosto, natural consequência 
da elevada qualidade técnica e artística da oficina 
e do escultor. O penteado de fantasia organiza-se 
em função de um risco central que arruma o farto 
cabelo em duas metades, reunindo-o e prenden-
do-o a uma espécie de carapito sobre a nuca. 
Uma fina cinta, em jeito de bandelete, atravessa 
longitudinalmente toda a cabeça, mantendo pre-
so o cabelo e unindo-se também ao carapito.

A face é esculpida usando uma moldura oval. Os 
olhos, amendoados, apresentam-se levemente 
cerrados. As iris e as pupilas estão trabalhadas. 
O nariz é rectilíneo, com a extremidade muito 
delgada com pequenas fossas nasais, marcadas 
por leve golpe de cinzel. A boca, ligeiramente 
entreaberta e com o centro bem marcado, é per-
feitamente proporcional em relação às feições. O 
queixo é salientado por uma ligeira depressão.

Emergem, entre o cabelo, vários vestígios de ar-
ranques de tronco de árvore, elementos que sem 
dúvida alguma faziam parte da complexa teia de 
ramagens e folhas que constituía o fundo da cena 
escultórica em análise – de que se descobriram já 
numerosos troços –, indício seguro de que esta 
figura estava apoiada em vários pontos e se fun-
diria nessa frondosa silva, qual numen de cariz 
aquática e vegetalista. Notem-se os olhos semi-
-cerrados ou o característico ´penteado de fan-
tasia´ que nos permitem avançar com a hipótese 
de se tratar de uma ninfa, no caso vertente uma 
ninfa dormente.

Outras cabeças procedentes do Alentejo e do Al-
garve (por exemplo do Cerro da Vila, Vilamoura, 
Loulé) e que foram identificadas como ´ninfas´, 
integravam programas decorativos nas villae, 
mas também em domus urbanas nas cidades 
como Itálica (Santiponce, Sevilha), por exemplo. 
As cabeças de musas procedentes das villae de 
Churriana ou de Antequera (ambas em Málaga) 
também se aproximam bastante.

Por outro lado, tendo em conta a identificação de 
um ciclo mitológico das musas na villa romana da 
Quinta das Longas, como se comprova pela presen-
ça de uma mão que segura um globo celeste, ine-
quívoco atributo da Musa Urania, além de membros 
superiores e inferiores de figuras femininas com e 
sem vestígios de vestes, esta cabeça feminina, que 
apresenta as mesmas proporções que a citada mão, 
poderia pertencer ao conjunto representando uma 
das nove musas.

Por outro lado ainda, a tipologia do estilo e formato 
desta cabeça feminina também nos recorda a exis-
tência de uma pequena estátua de Vénus (púdica) 
identificada no mesmo conjunto, sendo evidente o 
paralelo na forma como é tratado o cabelo e resol-
vido o penteado. 

Tanto os perfis da cabeça como a modelação das 
feições e o tratamento do cabelo remetem esta 
obra, sem dúvida, para o grupo de outras produ-
ções influenciadas estilisticamente ou com origem 
nos ateliês de Afrodisias (Geyre, Turquia). Hipótese 
reforçada pelas análises mineralógicas dos mármo-
res utilizados na produção do conjunto escultórico 
da Quinta das Longas. Nesta linha de reflexão fala-
mos, claro, do caso da cabeça feminina de Chiragan 
(Martre-Tolosane, Toulouse) que se filia em cânones 
tipológicos idênticos às cabeças de Dijon, ao Apolo 
da colecção privada de Saint Georges de Montagne 
(Montagne, Aquitania França), à Hygieia (Rhodes) ou 
à Salene de Silahtaraga (Istambul, Turquia). Todas 
estas produções escultóricas estão interrelaciona-
das e são atribuíveis a oficinas com similar formação 
atestada, por exemplo, em traços semelhantes nas 
características do penteado, do tratamento das fei-
ções do rosto, na tipologia da modelagem.

António Carvalho
Director do Museu Nacional de Arqueologia
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