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La presente monografía supone la culmi-
nación de la segunda fase del proyecto 
DEATLANTIR, tras una primera en la 
que se pudieron individualizar diversas 
líneas de investigación y problemáticas 
histórico arqueológicas referidas a los 
puertos del Suroeste hispano, en esta, se 
aborda el análisis de los puertos y distritos 
portuarios hispanos a una escala territorial 
más amplia. El desarrollo de la investiga-
ción ha atendido a dos líneas preferentes, 
por un lado, se han analizado dichos en-
claves en relación a sus conexiones con 
las costas del Mediterráneo Occidental y 
el Atlántico, de lo que se han estableci-
do significativas líneas de trabajo futu-
ras relativas a diversos temas. Por otro, 
dicho estudio ha comportado un análisis 
transversal e interdisciplinar al contar con 
perspectivas de análisis procedentes de 
la numismática, arqueología, epigrafía, 
geología, paleontología, arqueología de 
la producción, etc. Así pues los resultados 
de las investigaciones recogidos en este 
volumen suponen el conocimiento más 
actualizado relativo, entre otros aspectos, 
a la conformación de las ciudades portua-
rias hispanas, su evolución diacrónica, el 
papel que jugaron en el concierto comer-
cial y económico del Imperio, su evolu-
ción desde momentos Tardo republicanos 
hasta momentos Tardo Antiguos, los mo-
delos arquitectónicos que conformaron su 
topografía o la influencia que sobre ellos 
ejercieron determinados condicionantes 
geológicos costeros.
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Resumo

A cidade romana de Balsa era uma das principais cidades portuárias do sul da Lusitânia. Infelizmente 
pouco se conhece desta urbe, uma vez que nunca houve até agora um projeto de investigação pro-
gramado, e o pouco que se conhece resulta de achados isolados ou de duas escavações arqueológicas 
realizadas no século XIX e no século XX. Apesar de tudo, os materiais resultantes desses achados e in-
tervenções demonstram uma cidade cosmopolita com fortes ligações às regiões meridionais e orientais 
do Império. O perfil de importações desta cidade portuária, que se situava a partir do século I na rota 
entre o Mediterrâneo e o Atlântico, aproxima-a mais de outras cidades costeiras da província vizinha da 
Bética do que de outras urbes Lusitanas. A partir da análise do registo arqueológico conhecido, nomea-
damente da epigrafia e de materiais de importação, demonstram-se as diferentes conexões à distância 
bem como as características específicas desta cidade no espaço lusitano.

Palavras-chave: Lusitânia meridional; Cidade marítima; Espólio; Contactos à distância

Abstract

The Roman city of Balsa was one of the main port cities in southern Lusitania. Unfortunately, we know 
very little about this city, since there has never been a programmed research project until nowdays, and 
the little that is known results from isolated finds or from two archaeological excavations carried out in 
the 19th and 20th centuries. In spite this, the materials resulting from these findings and interventions 
demonstrate a cosmopolitan city with strong connections to the southern and eastern regions of the 
Empire. The import profile of this port city that was located on the route between the Mediterranean 
and the Atlantic from the 1st century, brings it closer to other coastal cities in the neighboring province 
of Bética than to other Lusitanian towns.

Based on the analysis of the known archaeological record, both of epigraphy and of imported materials, 
we seek to demonstrate the different connections at a distance as well as the specific characteristics of 
this city in the Lusitanian space.

Key words: Southern Lusitania; Maritime city; findings; remote contacts

AS CONEXÕES MARÍTIMAS DA 
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Os estudos sobre Balsa

Desde que Estácio da Veiga identificou, no século XIX, as ruínas da cidade romana de Balsa com a 
Quinta de Torre d’Aires e suas imediações, as questões científicas sobre esta cidade romana não para-
ram de crescer. Balsa é referida na literatura da época clássica por Plínio (4, 116-118), Pompónio Mela 
(3,7), Ptolomeu (Ptl. Geog. 2, 5,2), Marciano (2,13), Itinerário de Antonino (426, 1) e Anónimo de Ra-
vena (306, 10), constituindo uma das mais importantes cidades portuárias da província romana do sul 
da Lusitânia. A qualidade e quantidade dos seus achados, que comprovam a importância desta cidade, 
integram a coleção de base do Museu Nacional de Arqueologia, fundado no século XIX, em Lisboa. 
A importância e divulgação destes achados e as constantes notícias da destruição das ruínas da cidade 
até tempos recentes, de que os jornais recorrentemente fazem eco, nunca bastaram para impulsionar 
um projeto científico para o local. Vários académicos têm publicado artigos sobre os seus achados 
cerâmicos (Nolen, 1994), sobre o acervo epigráfico (Encarnação, 1984), ou sobre a sua importância en-
quanto cidade portuária (Mantas, 2003; 2016) e respetivos fluxos comerciais (Viegas, 2011), o que tem 
permitido conhecer algo sobre a cidade.  Mas em todos estes artigos é comum a escassez de elementos 
por falta de investigação de campo ou pelos dados muito fragmentários resultantes de achados pontuais 
ou das destruições, ao ponto de alguns autores sugerirem que da cidade romana já não restam ruínas ou 
que pouco sobreviveu dela. Questões relativamente simples de esclarecer, como a de saber se a cidade é 
uma fundação romana ab initio, ou uma transposição da antiga ocupação onde hoje se encontra a cida-
de de Tavira, nunca foi cabal e inequivocamente resolvida por falta de investigação (Bernardes, 2010). 
Toda esta situação marcada pela ausência de investigação e pouco conhecimento assente em métodos 
científicos, não impediu a publicação de um livro que ficciona, em grande parte, a existência de uma 
grande cidade (Fraga, 2007). Tal serviu para lançar ainda mais a confusão entre a comunidade local 
e regional que sempre encarou a existência de Balsa de uma forma quase mítica e apaixonada, tendo, 
porém, o mérito de colocar na ordem do dia um património arqueológico que nunca mereceu a devida 
atenção e que importava preservar e investigar. A recomendação da Assembleia da República Portu-
guesa ao Governo, em 2017, para a defesa e a preservação das ruínas da antiga cidade romana de Balsa 
(Resolução da Assembleia da República nº 207/2017 de 11 de agosto), é, antes de mais, consequência 
direta da movimentação de um grupo de cidadãos e do trabalho de Luís Fraga da Silva.

O conjunto de todos os achados e trabalhos em torno de Balsa veio chamar a atenção para a impor-
tância do urbanismo antigo e do mundo urbano no litoral algarvio, particularmente no que concerne à 
vida marítima e contactos à distância com eles relacionados (Mantas, 2003). Todavia não se conhece 
a real importância da cidade no contexto regional, o estado de preservação das suas ruínas nem a sua 
importância patrimonial. Hoje, com a aplicação de métodos geofísicos não invasivos aplicados à ar-
queologia, é possível identificar de forma mais ou menos rápida e expedita quer a existência dessas 
ruínas quer ainda o seu estado de preservação. Os trabalhos coordenados cientificamente pelo autor 
destas linhas, realizados em 2016 e 2017 na Quinta da Torre d’Aires, no âmbito de medidas de mini-
mização de impactes de um projeto agrícola para ali previsto, demonstrou, através do cruzamento de 
diferentes métodos geofísicos, que ruínas de partes significativas da cidade se mantêm (Dias et alii, 
2018). Trabalhos recentes têm demonstrado que no Algarve romano a cidade portuária de Ossono-
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ba (hoje Faro) apoiava o tráfego marítimo internacional e articulava a atividade comercial da parte 
central e ocidental do Algarve (Teichner, 2017, Bernardes, 2017). Balsa poderia ter desempenhado 
esse mesmo papel para a outra parte do Algarve, sobretudo nos primeiros séculos da nossa era, quando 
Balsa rivalizava em importância com Ossonoba. 

A localização da cidade nas margens da ria Formosa, ou a identificação de algumas estruturas relaciona-
das com atividades produtivas de processamento de peixe situados ao longo daquelas margens, vêm acen-
tuar a íntima relação que sempre existiu entre aquele sistema lagunar e as ocupações urbanas do litoral 
algarvio, numa simbiose entre o elemento natural e cultural que não tem sido devidamente explorado na 
região. O projeto em curso sobre Balsa, articulado com o projeto Atlantir, recorrendo a uma metodologia 
assente na deteção de estruturas por métodos geofísicos não invasivos de uma vasta área, pretende continuar 
os trabalhos iniciados em 2016 e 2017 com vista a reconhecer os limites reais da malha urbana, bem como as 
infraestruturas que ainda se preservam e, a partir disso, apurar a importância da cidade e do seu porto (Fig. 1). 

A localização do porto

A bibliografia sobre Balsa tem sistematicamente apontado como a localização do porto da cidade na 
parte mais a oeste da Quinta da Torre d’Aires, ocupando a área correspondente ao que teria sido o pa-
leoestuário da ribeira da Luz. Esta localização baseou-se, para além das condições naturais do sítio – a 
desembocadura de uma linha de água – fundamentalmente nalgumas marcas visíveis em fotografias aé-
reas e imagens de satélite que apontavam para a existência de eventuais estruturas no subsolo de grande 
dimensão. Estes fortes indícios levaram mesmo Luís Fraga da Silva a propor uma reconstituição desse 
porto materializada numa imagem em aguarela (Mantas, 2016, 40-41 ou Silva, 2007, 68, 98, 100). Os 

Fig. 1. Localização de Balsa e identificação de alguns dos seus elementos topográficos.
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trabalhos de 2016 e de 2017 procuraram através de prospeções geofísicas e de sondagens confirmar 
a real existência de tais estruturas portuárias. Os resultados das prospeções geofísicas aqui efetuadas, 
através de medições geomagnéticas e de georadar, registaram anomalias que pareciam apontar para a 
existência daquelas estruturas. De acordo com a configuração e dimensões que apresentavam, aque-
las anomalias poderiam corresponder às marcas presentes nas imagens aéreas. Todavia, a sondagem 
manual de confirmação efetuada para averiguar a natureza de tais anomalias, não detectou quaisquer 
estruturas ou materiais significativos (Dias et alii, 2018). 

Estranhando a total ausência de quaisquer evidências arqueológicas que justificassem os fortes indícios 
detetados pelos métodos não invasivos e admitindo que a sondagem efetuada tivesse sido posicionada 
erradamente, não coincidindo no terreno com o sítio exato das referidas anomalias, foram realizadas, 
em 2019, nove extensas sondagens mecânicas. Perfazendo um total de c. 120 m2, durante mais de um 
dia uma retroescavadora sondou detalhadamente os terrenos onde se situavam os indícios (geofísicos) 
de estruturas. Sondagem após sondagem, foi-se descartando a possibilidade de existência de qualquer 
estrutura portuária ou de outra tipologia, bem como de materiais arqueológicos (Fig. 2). 

A realidade sedimentar, com raros fragmentos cerâmicos muito rolados, e a ausência de quaisquer 
estruturas, acabou por esclarecer que toda a interpretação efetuada para aquele lugar estava equi-
vocada. O registo estratigráfico permitiu identificar nalgumas sondagens uma matriz sedimentar 
marítima correspondente a lodos do antigo sistema lagunar da ria Formosa que entravam um 
pouco mais dentro de terra do que na atualidade, para além de antigos depósitos dunares eólicos, 
conforme verificado pela equipa de arqueólogos e geólogos do projeto Atlantir que analisaram 
as sondagens. As análises sedimentares dos perfis estratigráficos permitiram também verificar da 
impossibilidade de naqueles terrenos ter havido qualquer porto ou embarcadouro, mas tão só as 
margens da ria Formosa (Dias et alii, 2020). Assim, mesmo considerando uma estratégia portuária 
da costa da Lusitânia onde essencialmente se privilegiariam as condições naturais e não a cons-
trução estruturada e artificial de apoios à atracagem ou ancoradouro (Mantas, 2017, 185) também 
não se confirmou neste caso. 

Estes dados permitiram ainda descartar por completo a possibilidade da cidade romana de Balsa se es-
tender até junto da ribeira da Luz. O seu limite mais ocidental deveria, assim, coincidir ou mesmo ficar 
aquém do declive da colina que desce para o vale daquela linha de água. A identificação de algumas 
sepulturas tardias nesta área, em 2017 (Dias et alii, 2018, 190-191), reforça a ideia de que os limites 
ocidentais da cidade se situariam por aqui. Os dados preliminares das recentes prospeções por georadar 
efetuadas em setembro de 2020 em toda esta área, parecem apontar para outras estruturas funerárias, 
reforçando a ideia de que estamos perante a necrópole ocidental da cidade, o que implica que a área 
urbana seja muito mais curta para este lado do que inicialmente se supunha e que a bibliografia tem 
apontado.  A presença, a 150 metros para sudeste daquelas sepulturas, de alguns indícios relacionáveis 
com um forno, tal como tijolos recozidos, podem apontar, mais uma vez, que o limite da cidade fosse 
por aqui, uma vez que estas estruturas de combustão eram frequentemente situadas na periferia das 
cidades.
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Confirmando-se a ausência do porto na parte mais ocidental da cidade, teremos que procurar a sua loca-
lização e eventuais estruturas portuárias noutro local. Nas margens da ria Formosa e em contacto com a 
água mesmo por baixo da colina onde se situaria o fórum da cidade encontram-se sólidas estruturas em 
opus caementicivm que poderão corresponder ao que seria o porto da cidade. Aliás, tradicionalmente 
neste local situava-se um ancoradouro de acesso à quinta e fontes orais atestam aqui a presença de um 
cais. É bem conhecida a tendência dos fora das cidades marítimas se situarem próximo dos locais de 
acesso a partir do mar, por onde chega a maior parte do fluxo de pessoas e bens. A abundante presença 
de fragmentos de recipientes de armazenamento e transporte, quando comparada com o registo da 
restante área da cidade, assinalados nos trabalhos de prospeção sistemática de superfície efetuados em 
toda a Quinta da Torre d’Aires (Dias, et alii, 2018, 183) concorrem a favor desta proposta de locali-
zação que carece de ser confirmada por futuras sondagens (Fig. 3). 

Balsa: uma sociedade mercantil e cosmopolita

Ainda que conheçamos pouco de Balsa, os materiais recolhidos na área da cidade antiga atestam um 
variado e intenso fluxo comercial durante a época imperial. O espólio recolhido nas necrópoles e os 
achados de superfície e ocasionais oriundos quer dos terrenos da quinta da Torre d’Aires, quer da antiga 
quinta das Antas, atesta uma cidade cosmopolita e interligada a diferentes regiões do Império de onde 

Fig. 2. Aguarela reconstituindo o porto de Balsa na desembocadura da ribeira da Luz (Silva, 2007) e sondagens mecânicas que 
descartam a possibilidade de qualquer ocorrência arqueológica naquele local.
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chegavam pessoas e bens. O facto de Balsa se encontrar na rota entre o Mediterrâneo e o Atlântico 
acaba por determinar muito do perfil de contactos e de importações da cidade. A análise dos materiais, 
sobretudo os que provêm da necrópole norte, a maior da cidade, situada na primeira daquelas quintas, 
demonstra bem a variedade de artefactos que aqui chegavam proveniente das mais diversas regiões 
(Nolen, 1994). A maior parte da epigrafia, funerária e honorífica, esta última relacionada com o fórum 
que se situaria na colina onde estão hoje as ruínas das casas da quinta da Torre d’Aires, é também re-
veladora de gentes de diferentes origens geográficas (Encarnação, 1984). 

Relativamente às estreitas ligações que a epigrafia balsense nos revela, e para as quais já tem sido 
chamada a atenção (Alves-Dias, 1988/89; Encarnação, 2003), é evidente a conexão com as regiões 
do Tejo e do Sado da Lusitânia ocidental, particularmente com a cidade de Olisipo (Lisboa). Veja-se, 
a título de exemplo, o caso dos Cássios, importante gens olisiponense ligada, desde cedo, a um dos 
principais edifícios termais da cidade e de onde é oriundo o famoso diffvsor olearivs Marcvs Cassivs 
Sempronianvs. Um dos elementos desta gens, Lucivs Cassivs Celer é um dos burgueses de Balsa que 
patrocina a construção do seu circvs no século II, assegurando 30 pés do podivm do edifício, conforme 
nos diz uma inscrição gravada num bloco (IRCP 76). Estes Cássios estavam fortemente vinculados ao 
comércio marítimo, pelo que é natural que se encontrem ao longo dos principais portos da Hispânia, 
para além de Olisipo, onde estão fortemente representados, e na capital da província, (Loysance, 1986, 
277-278). Esta presença dos Cassii, distribuída pelos principais portos hispânicos, nomeadamente Cá-
dis, revela a rede de negócios que os indivíduos desta gens mantinham entre várias cidades. Outros 
nomes a atestarem estas ligações da Bética a Balsa e às cidades do Tejo e do Sado poderão ser aduzi-
dos, como os que aparecem na epigrafia anfórica, em particular no fabrico bético ocidental Keay XVI 
cujos exemplares abundam nas costas lusitanas, nomeadamente no Algarve e região de Lisboa (Fabião 
e Guerra, 2016).  Mas se dúvidas houvesse rapidamente se dissipariam olhando para a quantificação 
da presença na costa Lusitana e particularmente em Balsa de cerâmicas com origem na Bética. A esse 
propósito é bem ilustrativo o trabalho de Catarina Viegas, ao documentar 88% de ânforas com origem 
Bética em Balsa, no Alto Império, e 47% no Baixo Império, onde a presença Lusitana e Africana é 
também significativa (Viegas, 2011, 554-567). Esta enorme quantidade de ânforas béticas, sobretudo 
piscícolas, no sul da Lusitânia, que se verifica não apenas nos sítios de consumo, mas também de pro-
dução, é extensiva às cerâmicas comuns dando a ideia de que o litoral das duas províncias funcionava 
como se fossem uma só (Fig. 4). 

As estreitas relações de Balsa com a cidade de Gadir pode ainda ser inferida a partir do numerário de 
Balsa onde as emissões gaditanas são as que registam um maior volume entre as moedas forâneas, ex-
cluindo, obviamente, os chumbos das cidades vizinhas de Ossonoba e de Baesuris  (Arévalo y Moreno, 
2017, 192; veja-se ainda o texto destas autoras neste volume).

Evidentemente que estas ligações são também testemunhadas pela onomástica que se encontra na rica 
epigrafia proveniente dos terrenos das quintas da Torre d’Aires e das Antas, como são exemplos os 
casos dos Annii ou dos Licinii, duas importantes famílias balsenses, por volta dos séculos II/III (IRCP, 
73,77), ou ainda dos Marcii e Cassii entre outros (Alves-Dias, 1988-89, 259).
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O perfil de importação de cerâmicas a partir do século I, e sobretudo a partir do III, atesta também uma 
grande ligação do sul da Lusitânia e de Balsa à África Proconsularis, mais concretamente à região de 
Cartago e ao que corresponde o atual litoral da Tunísia. Essa ligação é igualmente refletida por vários 
testemunhos epigráficos presentes não apenas na onomástica como também no conteúdo dos textos e 

Fig. 4. As importações de ânforas nas cidades Algarvias no Alto e Baixo Império, de acordo com Catarina Viegas (2011, 566, 
Fig. 78).
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na estética dos monumentos. A presença desde finais do século I de cerâmica de cozinha africana e de 
terra sigillata clara A, marca apenas o início da chegada regular de produtos africanos que irá acen-
tuar-se nos séculos seguintes e que estará presente até à última fase de ocupação de Balsa com alguns 
tipos de terra sigillata africana clara D do século VI / início do VII (Viegas, 2011, 399-401). De igual 
forma, a presença de ânforas norte africanas é significativa, atingindo os 18% do total deste tipo de 
contentores, sobretudo da forma Africana II datável dos séculos III e IV (idem, 563) (Fig. 5). 

Os testemunhos mais eloquentes dessas relações entre Balsa e a província Proconsvlaris são, porém, 
dados pela epigrafia. Uma das mais importantes famílias de Balsa, os Manlii, trazem um nomen muito 
frequente em África, existindo outros exemplos de antropónimos onde se podem encontrar esse tipo de 
afinidades, revelando, antes de mais, contactos próximos. Para além dos frequentes negócios entre os 
dois territórios com trânsito de gentes e mercadorias, temos casos de Africanos que se fixaram no sul da 
Lusitânia e Lusitanos que viviam em África, como é o caso de Lucivs Messivs Frvctvs. Era um militar 
da I Coorte Urbana, originário de Mértola, que terá morrido na cidade romana de Cafsa (atual Gafsa 
na Tunísia), no século II (Khanoussi, 1994, 1346-1349; AE, 1996, 1701). Mas também se conhecem 
alguns peregrini que fizeram o caminho inverso. É o caso de Caecilia Mvstia e seu marido, L. Firmi-
divs Peregrinvs (CIL II, 17= IRCP 99), oriundos de Útica e que se radicam nos territórios de Mértola 
e  de Pax Ivlia, onde o vticensis acaba por enterrar a mulher; ou ainda de G. Bossivs Satvrninvs (CIL 
II 105 = IRCP 294) que, vindo de Neapolis,  se torna incola balsensis, antes de se radicar na capital 
conventual de Pax Ivlia onde adquire a cidadania romana (Encarnação, 2000). Para além destes casos 
documentados pela epigrafia há todo um ambiente africano em alguns aspetos que resultam também 
da ligação entre as duas margens. Muitas das epígrafes apresentam uma decoração típica do Norte de 
África bem presente no sul da província da Lusitânia e no território de Balsa, tal como rosáceas, es-
pirais ou a inscrição entre colunas. A própria fórmula funerária que especifica não os anos com que se 
morreu na epigrafia funerária mas os anos, meses e dias que se viveu, remete, tal como a presença de 
muitas cvpae, para contextos norte africanos (Encarnação, 2006).

Os contactos à distância e as importações da elite Balsense

Um dos testemunhos mais ilustradores desta proximidade entre as duas margens é a inscrição consa-
grada a Fortuna Augusta feita pelo balsense Annivs Primitivvs quando assumiu o sexvirato (CIL II, 13; 
IRCP 73). Este liberto, certamente bem-sucedido nos negócios marítimos, ofereceu um combate de 
barcas e de pugilato (barcarvm certamine et pugilvm), para além de dádivas aos cidadãos, cuja redação 
do texto epigráfico que comemora a oferta possui conotação fortemente africana, sem paralelo na His-
pania, como já foi assinalado (Mantas, 1998, 204; Andreu Pintado, 2004, 223-224).

Note-se que as relações entre as duas margens do Mediterrâneo decorrem de uma longa tradição que 
vem, pelo menos, do período púnico-turdetano, sendo todo o modo de vida e ambiente que transpira do 
registo arqueológico balsense fortemente marcado pelas características mediterrânicas e meridionais 
do Império que não se ficam unicamente pelo Norte de África. 
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Para além dos naturais contactos com a Gália e a Itália, bem testemunhados pela presença de vários 
materiais dali provenientes, as ligações com o Oriente são também bem evidentes por algumas impor-
tações. À forte presença de terra sigillata sudgálica, comum a todo o ocidente do Império, sobretudo 
durante a 2º metade do século I, ou ainda de ânforas vinárias, há que acrescentar o registo de cerâmicas 
gaulesas mais tardias, como sejam as Luzentes ou as DSP (derivadas das sigillatas paleocristãs). Tam-
bém da Península Itálica se importam produtos diversos que vão muito para além de cerâmicas finas 
ou de ânforas vinárias como as Dressel 2-4 da região do Lácio e Campânia (Viegas, 2011, 370-71). 
Algumas importações escultóricas baseadas em modelos helenísticos serão provenientes de oficinas 
itálicas. É o caso da estatueta a Fortuna Spes ou “Tyche”, onde a figura da deusa é representada com o 
pé esquerdo sobre a proa de um navio, o que, à boa maneira helenística, simboliza as virtudes divinizadas 
da esperança e da fortuna frequente entre os marinheiros do Mediterrâneo dedicados ao comércio (Fig. 
6a); (Gonçalves, 2007, 277-279). A peça datável do século I é de excelente qualidade e proveniente de 
oficina altamente especializada, tal como a estatueta de Vénus, do século II, reproduzindo o modelo helé-
nico da Afrodite de Cnidos, do século IV a.C. (Fig. 6b), que os copistas romanos retrataram na perfeição 
(Gonçalves, 2007, 221 e 277-279). Estas duas peças demonstram o gosto refinado de uma burguesia bal-
sense endinheirada que importava das melhores oficinas do Império peças para satisfazerem o seu apreço 
pela cultura e arte gregas (Fig. 6). 

A propósito das importações do Mediterrâneo Oriental há que referir a presença em Balsa de um frag-
mento de ânfora vinária do tipo Ágora M-54, uma produção oriental da Ásia Menor extremamente rara 
no Ocidente do Império (Fabião, 1994, 34; AAVV, 2003, 275). Já Catarina Viegas chamou a atenção 
para o peso e diversidade das origens das importações vinárias em Balsa, que representam cerca de 
27,9% do total de ânforas do sítio durante o Alto Império, significando tal diversidade de importações 
“o reflexo directo da presença de uma elite abastada que habita a cidade e ocupa os seus cargos pú-
blicos/administrativos, aspecto que a epigrafia testemunha” (Viegas, 2011, 371). Poderíamos, ainda 
a título de exemplo, referir o Oscillum, de que infelizmente só nos resta uma cópia em gesso da placa 
de mármore original, onde são claros os traços orientais das figuras cénicas retratadas, o mesmo se po-
dendo dizer do bronze figurativo correspondente a uma asa de lucerna com máscara feminina (Fig. 7) 
(Pereira, 2018, 240-241). As importações orientais estão ainda representadas por peças de vidro raras 
e de qualidade excecional como é o caso da taça gravada à mão, proveniente de uma oficina oriental, 
onde se representa uma cena de caça, ou ainda da anforeta, provavelmente produzida em oficina síria 
(Fig. 8) (Alarcão 1970, 238, 241; Pereira 2018, 166-168).

Note-se que em Balsa há ainda indícios antroponímicos da presença de imigrantes orientais já observa-
dos por Pérea Yébenes ao afirmar que “la onomástica balsense delata la presencia de un considerable 
número de gentes griegas”. Aos onze nomes de gente grega enumerados há que acrescentar a epígrafe 
grega e respetivos nomes de uma família de imigrantes paleocristã, eventualmente da segunda metade 
do século III, que se instalou no território de Balsa, constituindo a única inscrição funerária em língua 
grega do território português (HEp 6 1996 n.º 1041). Nesta epígrafe, os dedicantes, que são os pais de 
uma criança que morreu com um ano apenas, portam nome grego ao passo que o filho, Tatiano, já tem 
nome itálico o que segundo aquele autor é “síntoma de su condición de emigrados recientes” (Pérea 
Yébenes, 1995, 175).
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A toda estas conexões e influências não será alheio o facto de em Balsa ter proliferado uma próspera 
elite mercantil que é a principal protagonista das importações de luxo registadas na urbe bem como 
das navegações comerciais, sobretudo entre os séculos I e III. É esta mesma elite que acabará por ter 
uma ação evergética significativa, de que as duas inscrições, que testemunham o pagamento de 30 pés 
do circus da cidade por L. Cassivs Celer (IRCP 76) e por G. Licinivs Badivs (IRCP 77), são um bom 
testemunho. São, por outro lado, os membros desta burguesia mercantil que instalarão as suas villae em 
torno da urbe, o que tem levado alguns autores a sobredimensionarem a extensão da cidade, equivoca-
dos pela enorme extensão dos vestígios de superfície, onde os restos da parte urbana se prolongam em 
todas as direções através dos testemunhos dessas villae suburbanas.

Considerações finais

Como se disse, muito pouco se conhece de Balsa. Sabe-se que parte da cidade terá sido profun-
damente afetada pelas atividades agrícolas, nomeadamente com maquinaria pesada, ao longo dos 
últimos 50 anos. Mas os trabalhos que decorrem neste momento já permitem também antever que 

Fig.6. a) Estatueta do século I de Fortuna Tyche (42,4 x 16,7 x 14,8 cm; MNA, foto de José Pessoa); b) fragmento de estatueta 
de Vénus do século II (9,9, 7,4 x 4,1 cm; MNA, foto de José Pessoa).
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uma parte da cidade se preserva, nomeadamente na parte ribeirinha que se estende ao longo da ria 
Formosa. As sondagens e prospeções por georadar entretanto efetuadas permitem constatar as duas 
realidades: a de destruição profunda dos vestígios, mas igualmente a da preservação dos mesmos 
em outros locais; permitem ainda começar a definir as reais dimensões da cidade, descartando áreas 
que nunca fizeram parte da malha urbana ou que pura e simplesmente nunca tiveram ocupação, ao 
contrário do que se supunha. Nada se sabe, porém, sobre os edifícios públicos ou de outro tipo de 
edifícios urbanos. Um edifício termal, identificado durante as escavações do século XIX, e um com-
plexo de cetárias tardias, datáveis de uma fase já de decadência da urbe (Maia e Maia, 1978), são os 
elementos estruturais mais significativos até agora registados. Os recentes levantamentos geofísicos 
apontam para uma grande correnteza de estruturas, aparentemente ligadas aos preparados piscícolas, 
ao longo da frente ribeirinha para nascente da colina da quinta da Torre d’Aires.  Os preparados de 
peixe, seriam, aliás, o principal produto exportado da região e, certamente, também de Balsa, ainda 
que os fretes a partir do sul da Lusitânia ou que por aqui passassem e a que estavam ligadas a elites 
balsenses implicassem outro tipo de produtos de acordo com as fontes da época. O Édito de Diocle-
ciano que, no início do séc. IV, pretende regular os preços das principais mercadorias comerciali-
zadas, e que menciona o custo do frete desde o Oriente até à Lusitânia, confirma a regularidade dos 
contactos entre as duas extremidades do Império Romano em que aquelas elites intervinham. Por 
outro lado, a investigação recente de Sónia Bombico, sobre as rotas dos produtos lusitanos no Me-
diterrâneo, coloca em evidência várias rotas de navegação quer de cabotagem quer em mar aberto, 
onde Óstia surge, naturalmente, como um dos principais destinos.

É, aliás, muito significativo o número de naufrágios que apresentam evidências de cargas conjuntas de 
produtos lusitanos com produtos béticos, gauleses ou norte africanos, particularmente durante o perío-
do Baixo Imperial demonstrando a vitalidade exportadora das cidades marítimas lusitanas, funcionan-

Fig. 8. Unguentário de vidro opaco de cor azul celeste, tipo Isings 60 (12,7 x 4 cm) e taça de vidro in-
color gravada à mão, tipo Isings 116 (5,2 x, 0,2 x 17 cm) (MNA, fotos de Júlia Redondo)
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do Cádis como o porto de escala ou de junção dos produtos provenientes do litoral Lusitano (Bombico, 
2017, 302-304, 316). A localização privilegiada de Balsa, e o dinamismo das suas elites mercantis, 
tornam o seu porto uma referência pelo menos até ao século III nas dinâmicas comerciais instaladas. 
Várias são as causas que têm sido apontadas para o paulatino definhar da cidade a partir de então, mas 
que certamente não deverão ser muito diferentes daquelas que levam ao declínio de muitas outras cida-
des costeiras, nomeadamente da vizinha Bética com que Balsa nunca deixou de se identificar.
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