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R E S U M O  Analisa ‑se o texto de Artemidoro descoberto no papiro de Antaiúpolis (Egipto), mas ape‑

nas na parte respeitante ao território actualmente português. Concede ‑se particular atenção à 

localização de Ma[inoba], Ipsa e Cilibe. Considerando que o copista pode ter cometido erros 

de cópia, propõem ‑se algumas restituições do que estaria no texto original.

R É S U M É  L’auteur revient sur les lignes du texte d’Artémidore découvert dans le papyrus d’Antaiu‑

polis (Egypte) et qui concernent le littoral du territoire portugais. Particulière attention est 

donnée à la position géographique de Ma[inoba], Ipsa et Cilibe. L’auteur avance l’hypothèse 

d'erreurs dans la copie et essaie de restituer ce qui aurait pu être le texte originel du géographe 

d’Ephèse.

Artemidoro de Éfeso, que visitou a Península Ibérica na última década do século II a.C. (Pérez, 
2000, pp. 31–37), foi autor de uma Geografia que, infelizmente, se perdeu.

Tínhamos conhecimento da obra apenas por referências de outros autores antigos (como 
Estrabão) que a ela aludiram ou dela respigaram notícias. Mas, há poucos anos, reconheceu ‑se um 
passo do texto perdido num papiro encontrado em Antaiúpolis (Egipto). O papiro contém também 
um mapa. O texto reporta ‑se à Península Ibérica e tem particular interesse para Portugal. O mapa é 
menos útil. Confirma que as obras geográficas dos autores antigos tinham (ou podiam ter) mapas. 
Mas o do papiro é dificilmente interpretável, até porque o desenho ficou incompleto e não foram 
nele inscritos os nomes de povoações nem de rios assinalados. Não é óbvio que se trate de mapa 
representativo da Hispânia ou de parte dela (Moret, 2003).

Depois de muitos trabalhos publicados, que foram revelando, de forma preliminar e provisó‑
ria, o texto e o mapa (v. g., Gallazzi & Kramer, 1998; Kramer, 2005, 2006), surgiu finalmente a edição 
crítica (Gallazzi, Kramer & Settis, 2008).

Transcrevemos a parte do texto que diz respeito a Portugal, em versão portuguesa que deve‑
mos a J. Ribeiro Ferreira. 

Deste rio (Bétis ou Guadalquivir) até Ónoba [280]; e dali até Má[inoba] [78]; e entre esta cidade 
e a de Ipsa 24. Entre ela e o estuário do A[…], seguindo em linha recta na direcção da cidade de 
Cílibe, são [36] estádios. E, deixando a foz do Ana, sucede a ponta do Cabo Sagrado e até esse 
extremo lugar são 992 estádios. E rodeando o promontório até à torre dos Salacinos são 1200 
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estádios; e daí até à boca do rio Tejo 320; e desse ponto até ao rio Douro 1300; e depois desse 
rio encontramos, a 180 estádios, o rio Oblévion. Este também é chamado Letes ou Limaia.  
E entre ele e o rio Bénis são [120].

Colocámos entre parênteses rectos o que, não sendo legível no papiro, constitui reconstituição 
proposta pelos editores (Gallazzi, Kramer & Settis, 2008).

No papiro, do nome do estuário onde ficaria a cidade de Kilibe (ou, na forma portuguesa da 
tradução, Cílibe) apenas se lê a letra inicial. Os editores restituíram A[na], julgando tratar ‑se de 
referência ao rio Guadiana; e partiram dessa hipotética restituição para discutirem a localização das 
cidades mencionadas entre Onoba e o Promontorium Sacrum. Como já foi observado por vários auto‑
res, designadamente por Ruiz e Campos (2009), tal restituição não se afigura, porém, possível.

A identificação de Onoba com a actual cidade de Huelva é pacífica. Mas logo surge, com 
Ma[inoba], uma dúvida. Não reside esta propriamente na restituição do nome Mainoba onde, no 
papiro, só se lê claramente Ma[…]. Tal restituição afigura ‑se credível, ou, pelo menos, possível.  
A dúvida reside em que esta cidade, aliás conhecida através de outras fontes literárias greco ‑latinas, 
parece ter ficado junto da foz do rio Vélez, nas imediações de Málaga (García, 2003, p. 41; Ferrer & 
alii, 2008, p. 231). Podemos admitir que a localização que se tem dado a Mainoba (ou Maenoba) 
estava errada e que o papiro vem, finalmente, resolver o problema da posição desta cidade. Ou, em 
alternativa, podemos imaginar que havia duas povoações com o mesmo nome, e que uma delas 
ficava a 78 estádios de Onoba, para ocidente. Se aceitarmos esta distância de 78 estádios (que não é 
claramente legível no papiro e corresponde a interpretação dos editores) e dermos ao estádio a 
medida de 185 m (que é a geralmente admitida pelos historiadores e pelos editores de textos da 
Antiguidade Clássica), a Ma[inoba] de Artemidoro ficaria a 14,430 km de Huelva. Isto leva ‑nos à foz 
do rio Piedras, onde, em La Tiñosa, houve localidade de alguma importância ocupada pelo menos 
nos séculos IV e III a.C. (Gómez, 2008, p. 423). Mais difícil nos parece admitir outra cidade, Ipsa, a 
24 estádios (isto é, a 4,440 km) a ocidente, e outra cidade ainda, Kilibe (ou Cilibe ou Cilibis) a 36 está‑
dios (isto é, a 6,660 km) a ocidente da anterior. Primeiro, não há, nesses pontos do litoral, entre 
Onoba (Huelva) e o Ana (Guadiana), vestígios arqueológicos reconhecidos de cidades que seriam 
importantes no século II a.C.; em segundo lugar, não há, entre a foz do rio Piedras (onde hipotetica‑
mente ficaria esta Mainoba de Artemidoro) e a foz do Guadiana, nenhum estuário relevante onde se 
possa admitir que ficaria a cidade de Kilibe. 

A identificação do rio A[…] com o Guadiana, proposta por Gallazzi, Kramer e Settis, é, como 
dissemos, difícil de aceitar. Se somarmos as distâncias indicadas no papiro (ou restituídas por aque‑
les autores) entre Onoba e A[…], 78+24+36, obteremos 138 estádios, isto é, 25,530 km. Ora a distân‑
cia real, entre meridianos, de Huelva ao Guadiana, é de cerca de 45 km, isto é, mais de 243 estádios.

Mesmo admitindo um erro de Artemidoro ou de copista na indicação dos estádios, ou corri‑
gindo as distâncias, a restituição A[na] como nome do estuário onde ficaria a cidade de Kilibe 
depara ‑se com insuperável dificuldade. No estuário do Guadiana ficava Baesuris (Castro Marim), 
que era, no século II a.C., povoação importante (Arruda, 1999–2000, pp. 36–53). A hipótese de haver 
outra cidade na margem esquerda do rio não tem confirmação arqueológica. É certo que o Itinerário 
de Antonino 431.8 menciona uma paragem em ostium fluminis Anae; mas o próprio facto de não se 
referir topónimo próprio sugere que não haveria aí mais do que uma mansio. 

Parece ‑nos, pois, que terá havido erro de Artemidoro ou de copista. Sentimo ‑nos mais inclina‑
dos a atribuir o erro a este último do que àquele. Mas não é fácil imaginar o que estaria no original 
que o copista terá adulterado (ou que sucessivos copistas terão adulterado, um deles, eventual‑
mente, acrescentando novo erro a outra falta já cometida por copista anterior). Não se nos afigura 
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convincente a proposta de J. M. Ruiz e J. M. Campos (2009, p. 105), que restituíram desta forma o 
texto de Artemidoro:

Después de éste [isto é, do rio Bétis ou Guadalquivir] hasta Onoba 280. Después hasta la boca 
del Ana 78 (?). Después de ésta hasta la ciudad de Ipsa 24 (?). Después de ésta hasta el estuario 
del A[…] en la línea recta en la que está la ciudad de Cilibe (36 ?) estádios.

Os dois autores da restituição proposta sugerem que em A[…] se deve supor, não A[na], mas o 
nome do rio hoje chamado Arade, que fica na parte ocidental do Algarve. Tal proposta já havia sido, 
aliás, apresentada por A. Marques de Faria (2006, p. 219; Guerra, 2007, p. 123).

A correcção sugerida suscita dúvidas. Primeiro, porque substitui o que lemos no papiro — 
“Depois, até Ma[inoba] 78”— por “Depois até à foz do Ana 78”. Ora de Huelva (Onuba) à foz do 
Guadiana (Ana) vão mais de 243 estádios e não 78. Segundo, porque os autores suprimem Ma[inoba]. 
Sendo discutível a restituição do nome, não parece legítimo ignorá ‑lo. Terceiro, porque, metendo 
todas as distâncias do papiro entre parênteses e com interrogação, implicitamente admitem que 
todas as distâncias estão (ou podem estar) erradas mas não propõem correcções. 

As cidades de Ipsa e Kilibe (ou Cilibe) não foram reveladas pelo papiro de Artemidoro. Já eram 
conhecidas através de cunhagens monetárias com legendas Ipses e Cilpis ou Cil(i)p ou Cilbe(s) (Faria, 
1995, p. 146, 1997, pp. 363–365, 2006, p. 219; DCPH II, p. 76). A primeira era identificada com Vila 
Velha de Alvor (Faria, 1987–1988; Gamito 1994, 1997). Da segunda, não era conhecida a localiza‑
ção, embora nós mesmos tivéssemos sugerido a sua identificação com a capital dos Cilibitani ou 
Cibilitani de Plínio 4, 118 e localizado esta civitas na parte ocidental do Algarve (Alarcão, 1990, p. 22) 
— sugestão que foi seguida por outros autores.

O papiro revela ‑nos a posição litoral das duas cidades e a situação de Kilibe (ou Cilibis) a oci‑
dente de Ipsa. Ora, se seguirmos a sugestão de vários autores (Faria, 2006, p. 219; Ruiz & Campos, 
2009, p. 104) e situarmos Cilibis na foz do rio Arade, não poderemos localizar Ipsa em Vila Velha de 
Alvor a não ser admitindo um erro de Artemidoro — que teria situado Kilibe a ocidente de Ipsa 
quando, afinal, se encontrava a oriente.

Antes de examinarmos com vagar o problema da localização destas duas cidades da parte oci‑
dental do Algarve, procuraremos, porém, indícios de uma hipotética Kilibe a oriente do Guadiana. 
Terá existido?

Na Ora Maritima de Avieno encontram ‑se referências aos Cilbiceni e ao rio Cilbo. Não nos parece 
impossível que os Cilbiceni tivessem uma cidade chamada Kilibe (que, em latim, seria Cilibe ou Cilibis, 
ou ainda, porque o segundo  ‑i ‑ seria breve, Cilbis). Mas onde ficariam os Cilbiceni?

Descrevendo o Tartesius ager, “território dos Tartéssios”, e depois de uma alusão ao rio Hiberus, 
Avieno, vv. 254–255, declara que pars porro eoa continet Tartesios et Cilbicenos “por seu lado, a parte 
oriental encerra os Tartéssios e os Cilbicenos”. E continua: Cartare post insula est, “Depois aparece a 
ilha de Cartar”.

O rio Hiberus tem sido identificado com o Tinto, e a “ilha de Cartar” com a zona litoral entre 
os rios Guadalquivir e Guadalete (Mangas & Plácido, 1994, pp. 84–85). Sendo assim, Tartesii e Cilbi‑
ceni situar ‑se ‑iam entre os rios Tinto e Guadalquivir.

Mais adiante, no v. 303, encontra ‑se outra referência aos Cilbiceni. Vamos transcrevê ‑la, 
integrando ‑a no contexto da descrição de Avieno:

Mas a ilha cinge ‑a por todos os lados com sua corrente o rio Tartesso, que do lago Ligustino 
flui por campos abertos… O mesmo rio transporta nas águas aparas do pesado estanho e traz 
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até às muralhas de Tartesso o rico metal. Em seguida, no lugar em que, pelo meio da terra, uma 
vasta região se afasta do mar salgado, habita a tribo dos Etmaneus. E daqui até às terras dos 
Cempsos estendem ‑se os campos férteis dos Ileates. Os Cilbicenos, por seu lado, possuem a 
zona marítima. (Ferreira, 1992, pp. 25–26).

A ilha a que Avieno alude tem sido identificada com a área entre os rios Gadalquivir e Guada‑
lete; e o lacus Ligustinus, com a zona paludosa ou de sapais em que desaguaria o primeiro (Mangas & 
Plácido, 1994, pp. 90–91).

P. Villalba (apud Mangas & Plácido, 1994, p. 96) traduz de modo diferente o final do passo 
anteriormente referido:

Y, desde aqui, en dirección contraria, hasta los sembrados de los cempsos, los ileates se extien‑
den por un território feraz. Pero las regiones marítimas las dominan los cilbicenos.

A diferença entre as traduções de J. Ribeiro Ferreira e de P. Villalba reside na valorização do 
advérbio rursum do texto latino. O segundo dá ‑lhe valor e tradu ‑lo por “em sentido contrário”. Este 
é, aliás, o significado de rursum, que também se pode traduzir por “para trás”. 

Ora, admitindo como correcta a interpretação do lacus Ligustinus como a zona paludosa e de 
sapais da foz do Guadalquivir, parece ‑nos possível localizar os Etmaneus no interior, a norte do 
lacus. Em sentido contrário (para noroeste? para ocidente?) ficariam os Ileates, cujo território se 
estenderia até ao dos Cempsos. Ficariam estes na Betúria Céltica e nas terras confinantes do nosso 
Alentejo? 

A hipotética localização dos Cempsos na área da foz do Sado tem frágil base de apoio, pois 
assenta apenas na suposição de que o cabo Espichel (na península da Arrábida) se chamou Cempsi‑
cum. Ora este nome não é mais do que a correcção, proposta por Schulten (1955, pp. 72, 103–105), 
para a designação que se encontra na editio princeps da Ora Maritima de Avieno: Cepresicum. Este 
último nome não tem, é certo, fácil explicação. Cypressus e Cupressus, aludindo aos ciprestes que cres‑
ceriam na serra da Arrábida, teriam dado ao cabo o nome de Cypressicum ou Cupressicum, e não Cepre‑
sicum. Seja como for, Cempsicum por Cepresicum é correcção mais que duvidosa — que não autoriza, 
por isso, a localização dos Cempsos na foz do Sado (ou, pelo menos, permite sérias dúvidas quanto 
a esta localização). 

No litoral, do Sado para sul, ficariam os Saefes de Avieno, Ora Maritima, v. 195. 
Nos vv. 199–200, Avieno diz:

Poetanion autem est insula ad Saefumum, latet patulusque portus
A ilha Poetanion encontra ‑se, porém, no território dos Saefes e (neste também) um amplo porto.

Que sentido pode ter ad Saefumum (ou ad Saefunium, ad Saefinum, ad Saefinium? Terá o autor da 
editio princeps cometido erro de leitura paleográfica?) se não “perto dos (ou no território dos) Saefes”? 
A ilha Poetanion poderia ser a que hoje se chama do Pessegueiro (Silva & Soares, 1993). De mais difí‑
cil interpretação é o “amplo porto”. Ficaria ele na ilha ou no território dos Saefes? Neste caso, pode‑
ria corresponder a Sines ou ao estuário do rio Mira?

Cempsi e Saefes integrariam os Celtici a que se referem Estrabão 3.1.6 e Ptolemeu 2.5.5.
Voltando aos Cempsos, e se estes ficavam na Betúria Céltica e, em parte, também no Alentejo, 

a leitura do passo anteriormente referido de Avieno torna admissível a localização dos Cilbicenos 
entre os rios Tinto e Guadalquivir. Assim, o v. 303 da Ora Maritima concordaria com os vv. 254–255, 
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e os Cilbiceni ficariam entre os rios Guadalquivir e Guadiana, ou, mais precisamente, entre o Odiel e 
o Guadiana.

Podemos argumentar, porém, que os Cilbiceni devem relacionar ‑se com o rio Cilbo do v. 320, e 
que este corresponde ao rio Guadalete ou ao Salado. Os Cilbiceni ficariam então entre o Guadalete e 
o Salado ou entre o lacus Ligustinus e o Salado (Mangas & Plácido, 1994, p. 100).

Deste nosso discurso deve deduzir ‑se que consideramos possível a localização dos Cilbiceni, e 
de uma cidade Cilibe, entre os rios Tinto e Guadiana ou, mais genericamente, entre o Guadalquivir 
e o Guadiana. Mas a hipótese carece de confirmação. E mesmo que uma Cilibe tivesse existido nessa 
posição, não haveria outra cidade do mesmo nome na parte ocidental do Algarve? Não é a esta Kilibe 
algarvia que se refere Artemidoro? Devemos examinar com um pouco mais de pormenor a posição 
da Kilibe e da Ipsa algarvias. 

Plínio 4.118 menciona, entre os oppida stipendiaria da Lusitânia, os Cilibitani ou Cibilitani. As 
duas formas do nome ocorrem em diferentes manuscritos e a metátese das consoantes não consti‑
tui problema, por ser fenómeno linguístico ‑fonético comum. A forma Cilibitani deve, porém, 
considerar ‑se mais correcta, não só em função do nome Cilpis que ocorre em moedas, como em 
função da Kilibe (ou Cilibe) de Artemidoro.

Há muitos anos já, propusemos a localização dos Cilibitani de Plínio na parte ocidental do 
Algarve (Alarcão, 1990, p. 22). A nossa proposta tem sido, como já dissemos, geralmente aceite 
(Faria, 1997, pp. 364–365; Guerra, 1998, pp. 357–359).

Por outro lado, Ipsa (ou Ipsis) tem sido identificada com Vila Velha de Alvor (Faria, 1987–1988, 
p. 104, 1997, pp. 365–367; Gamito, 1994, 1997; Guerra, 1998, pp. 466–467).

A hipótese de Ipsa ficar em Vila Velha de Alvor assenta no achado, aí, de algumas moedas com 
a legenda Ipses (Faria, 1987–1988, p. 104, 1997, pp. 365–367; DCPH II, p. 211). As moedas foram 
recolhidas em escavações realizadas por Teresa Gamito — escavações que, aliás, revelaram estrutu‑
ras, se bem que dificilmente interpretáveis (Gamito, 1994, 1997). Mas já Luís Cardoso, no século 
XVIII, se referiu a achados feitos em Alvor, “de que se infere estar ali povoação” (antiga, entenda ‑se); 
e Estácio da Veiga, no século XIX, também identificou Alvor com “povoação extinta ou arrazada” 
(Santos, 1971, pp. 122–124).

Merecendo atenção, o achado de moedas com a legenda Ipses não constitui argumento deci‑
sivo: moedas de Ipsa podiam circular numa povoação que não seria Ipsa, mas que poderia ficar perto 
daquela. Admitindo, apesar de tudo, a localização de Ipsa em Vila Velha de Alvor, onde localizare‑
mos Kilibe, se esta outra cidade ficava a ocidente daquela?

A localização de Kilibe, Ipsa e Ma[inoba] tem de ser discutida em conjunto, assumindo, de 
acordo com Artemidoro, que era esta a ordem das cidades, de oriente para ocidente: Ma[inoba], 
Ipsa, Kilibe. E assumindo também que iam 24 estádios de Ma[inoba] a Ipsa. Esta é uma distância 
claramente legível no papiro. Não podemos, porém, tomar como segura a distância de 36 estádios 
de Ipsa a Kilibe, por ser ilegível no papiro e ter sido reconstituída (embora talvez correctamente) 
pelos editores.

Ora, se situarmos Ipsa em Vila Velha de Alvor e recuarmos (para oriente) 24 estádios (=4,440 
km), vamos encontrar ‑nos, com pequena diferença, em Portimão, na foz do rio Arade: seria aqui a 
Ma[inoba] de Artemidoro? A distância que medimos, entre meridianos, de Vila Velha de Alvor a Por‑
timão é de 5 km.

Por outro lado, a ocidente de Ipsa (ou de Vila Velha de Alvor) existe um povoado conhecido 
com ocupação proto ‑histórica e romana pelo menos desde o século IV a.C. até ao II d.C.: Monte 
Molião (Lagos) (Arruda & alii, 2008). 

Este povoado tem sido identificado com a Laccobriga de Plutarco, Sert. 13 e com a de Mela, 3.7. 
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A verdade, porém, é que não podemos estar seguros de que Plutarco e Mela se referem à mesma 
povoação. E mesmo admitindo que a Laccobriga de um é a mesma Laccobriga do outro, não podemos 
dar por provado que tal Laccobriga corresponde ao povoado do Monte Molião. Também Ptolemeu 
se refere a uma Laccobriga que, pelas suas coordenadas, parece ter ficado na península da Arrábida 
(Alarcão, 2005a, pp. 297–300).

Transcrevemos os parágrafos 3.6–8 de Mela. Num deles fala ‑se de Laccobriga. Se bem que, nos 
manuscritos, se leia Lattobrigal, é consensual a correcção por Laccobriga (sendo fácil de explicar o erro 
de leitura paleográfica de dois  ‑cc ‑ por dois  ‑tt ‑, embora menos explicável o  ‑l final).

6. Situada para além do Anas, a Lusitânia, na parte voltada ao mar Atlântico, primeiro avança 
com rompante para o alto mar; depois, pára e recolhe ‑se mais ainda do que a Bética.
7. Ali onde avança, recebendo o mar por dois lados, divide ‑se em três promontórios: o mais 
próximo do Anas, pelo facto de, partindo de base larga, ter os seus lados gradualmente conver‑
gentes para uma ponta, é chamado campo Cúneo; ao seguinte chamam Sagrado; e Magno ao 
que está mais afastado. No [campo] Cúneo estão situadas Myrtilis, Balsa e Ossonoba; no Sagrado, 
Laccobriga e Portus Hannibalis; no Magno, Ebora.
8. Intercalam ‑se golfos: no mais próximo fica Salacia; no segundo, Olisipo e a foz do Tejo, rio 
que produz gemas e ouro. Depois destes promontórios, o litoral recua numa grande curvatura 
e nela estão situados os Turduli Veteres e as cidades dos Turduli. Quanto a rios, o Munda corre 
quase a meio do costado que se inicia no último promontório e o Douro banha o fim do 
mesmo costado.

Parece conveniente ler o trecho de Mela tendo presente o mapa de Ptolemeu (Fig. 1).
Os mapas que acompanham as cópias manuscritas da Geografia de Ptolemeu feitas nos séculos 

XIV e XV, bem como as edições impressas de Bolonha (1477), Roma (1477–1478) e Ulm (1482), 
foram desenhados, por volta de 1300, por Máximo Planudes, por encomenda do patriarca de Ale‑
xandria, Atanásio II (Dilke, 1998, pp. 157–164). Têm sido desde então incontáveis vezes reproduzi‑
dos. Não temos razões sérias para pensar que os mapas do próprio Ptolemeu (se este ilustrou com 
mapas a sua obra — o que parece provável) eram muito diferentes, ou que o geógrafo rejeitaria os 
mapas de Máximo Planudes.

No mapa da Península Ibérica de Ptolemeu figura uma Laccobriga não muito desviada da lati‑
tude e da longitude de Olisipo (Fig. 2).

Se admitirmos que a representação de Mela não divergiria muito da do mapa de Ptolemeu, 
entende ‑se a descrição do corógrafo. Chama ele ager Cuneus, “campo Cúneo”, à projecção triangular 
que penetra no Oceano como uma cunha. Aliás, Estrabão 3.1.4, falando do Hieron akrotérion (cabo 
de S. Vicente ou Ponta de Sagres), diz que à região confinante se chamava, em latim, Cuneus, que 
quer dizer “cunha”. Também para o geógrafo de Amaseia o Cuneus era uma região. Para ele, a extre‑
midade dessa região era o Hieron akrotérion ou Promontório Sagrado. 

Só admitindo Cuneus como uma região podemos entender que Mela tenha situado no Cuneus 
três cidades: Myrtilis, Balsa e Ossonoba. Obviamente, três cidades não caberiam num cabo.

O passo de Mela, 3.7, é, porém, ambíguo, pois parece chamar Cuneus simultaneamente a uma 
região e a um promontório. Ou talvez, para ele, promontorium não significasse exactamente o mesmo 
que, para nós, a palavra “cabo”. Não daria ele a promontorium o sentido de terra que penetra no mar, 
independentemente das suas dimensões? Ou não terá usado a palavra, de algum modo, metaforica‑
mente? De qualquer forma, é possível que a ponta do ager Cuneus fosse, para Mela, também cha‑
mada Cuneus. Que cabo seria então o seu Sacrum?
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Fig. 1 Parte ocidental da Península Ibérica, segundo a Geografia de Ptolemeu editada em Ulm (1482).
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Diz Mela que, entre os cabos, se situam dois golfos ou duas reentrâncias (sinus). Se considerar‑
mos que o primeiro vai do cabo de S. Vicente ao cabo Espichel, e o segundo, do Espichel ao cabo da 
Roca, bate certa a localização de Salacia no primeiro golfo e de Olisipo no segundo. A localização de 
Ebora no Magno (que seria o cabo da Roca) é difícil de aceitar. Mas não se referirá Mela a Eburo‑ 
brittium, cidade localizada perto de Óbidos (Moreira, 2002)?

Nesta interpretação, Mela teria chamado Sacrum ao cabo Espichel (ficando ‑nos a dúvida sobre 
se se trata de erro ou se o cabo Espichel, que em Estrabão e Ptolemeu é chamado Barbarium, foi por 
alguns, ou em algum tempo, também chamado Sacrum (Alarcão, 2005b, pp. 260–263). 

Sendo assim, a Laccobriga de Mela coincidiria com a Laccobriga de Ptolemeu e ficaria na penín‑
sula da Arrábida. Corresponderia ao povoado de Chibanes (Alarcão, 2005a, p. 299)?

Fig. 2 Pormenor do mapa anterior, desde Selium (a norte) até Pax Iulia (a sul).
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Estrabão 3.1.4, referindo ‑se ao Hieron akrotérion, e fundando ‑se em Artemidoro, escreveu que 
“não se vê lá nenhum santuário de Héracles, como Éforo erradamente dissera”. Não podemos deixar 
de perguntar ‑nos se não há aqui um equívoco. Será que Éforo também chamou Sacrum ao cabo 
Espichel? E Artemidoro desmentiu ‑o porque, chamando Sacrum a outro cabo (ao de S. Vicente ou à 
ponta de Sagres), não viu lá nenhum templo nem altar?

A existência de um templo a Héracles na área da foz do Sado não parece inverosímil. Recorda‑
remos que Héracles corresponde à interpretatio grega do Melqart fenício. Ora, nas moedas cunhadas 
em Alcácer do Sal no século II a.C., vê ‑se a figura de Melqart = Héracles (Faria, 1992, pp. 41–42, 
1995, pp. 144–145; DCPH II, pp. 333–335) — se bem que não devamos esquecer que tal tipo terá sido 
adoptado não por directa influência fenícia, mas pela de Cádis. E não seria consagrado a Melqart o 
templo de Abul (Alcácer do Sal) (Mayet & Silva, 2000, pp. 175–229)? É muito duvidoso, porém, 
identificar este templo com o que, hipoteticamente, Éforo teria referido junto do cabo Espichel: o 
templo terá sido instalado no século VI a.C. e utilizado ainda no V; já não existiria no tempo de 
Éforo (que viveu de c. 405 a.C. a c. 330 a.C.).

Não dispondo dos textos de Éforo e de Artemidoro, podemos, porém, duvidar se o primeiro se 
referiu verdadeiramente a um templo ou apenas a algum lugar sagrado onde se praticariam alguns 
ritos sem que houvesse forçosamente um edifício (Vasconcelos, 1905, pp. 199–216; Romero, 2008, 
pp. 78–79).

A hipótese de ter havido, na península da Arrábida, uma Laccobriga (que seria a de Mela, Plu‑
tarco e Ptolemeu) não exclui, evidentemente, uma segunda Laccobriga no Monte Molião.

Mas, porque a hipótese de o povoado do Monte Molião se ter chamado Laccobriga assenta em 
frágeis argumentos (a referência de Mela, que já vimos ser de interpretação duvidosa, e o facto de 
Monte Molião ficar sobranceiro à cidade que hoje se chama Lagos), podemos admitir ter sido outro 
o nome desse povoado.

Em Monte Molião foi recolhida uma moeda de Cilibis (Faria, 1995, p. 146). Tal achado não é, 
porém, significativo. Não podemos confirmar com este achado único a identificação de Monte 
Molião com Cilibis; pelo contrário, podem apresentar ‑se argumentos contra a hipótese de Monte 
Molião ter sido a Kilibe de Artemidoro. 

O primeiro deriva do facto de Artemidoro situar Kilibe na foz de um rio A[ ].
Como já vimos, tem sido sugerido que esse rio poderia ser o actual Arade. Mas se Ipsa ficava em 

Vila Velha de Alvor, e Kilibe a ocidente de Ipsa, não podemos situar Kilibe na foz do rio Arade. Tería‑
mos que admitir que Artemidoro cometeu um erro na posição relativa das duas cidades e que Kilibe 
ficava, afinal, a oriente de Ipsa.

Monte Molião fica na foz do curso de água que hoje se chama ribeira de Bensafrim. Teria, no 
século II a.C., um nome começado por A ‑?

Na ria de Alvor desagua o rio Odiáxere. O primeiro elemento, odi ‑, corresponde ao árabe ouadi 
ou wadi, ‘rio’. É possível admitir, em época pré ‑romana e romana, um hidrónimo que, na pronúncia 
local, viria a dar Áxere. Não nos sobram conhecimentos linguísticos para restituir o nome original 
e só com muitas dúvidas podemos propor Aciris, Agiris ou Assiris. A evolução *Assiris > Áxere teria 
paralelo em vessica > bexiga.

A ria de Alvor, hoje fechada por um cordão dunar de tipo barreira ‑ilha, pode ter sido, na época 
proto ‑histórica, bem mais vasta, com o Odiáxere a desaguar a montante da sua actual foz. Nessa 
hipótese, ficaria Ipsa em Vila Velha de Alvor e Kilibe também na ria de Alvor, mas na foz do Odiáxere? 
Ou talvez não houvesse, no século II a.C., uma ria, mas uma enseada, com rios ou ribeiras a desagua‑
rem em distintos pontos dessa baía, e entre eles, o Odiáxere. A ausência, no curso inferior deste 
último, de qualquer povoado conhecido não permite sustentar a hipótese de Cilibe na foz do rio 
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Odiáxere. Por outro lado, só admitindo que o hipotético nome *Assiris foi, inicialmente, o da ribeira 
de Bensafrim, poderíamos localizar Monte Molião na foz de um rio A[ ].

Temos, porém, um segundo argumento contra a possibilidade de o povoado do Monte Molião 
corresponder à Kilibe de Artemidoro.

Qualquer que tenha sido a localização de Kilibe ou Cilibis, a cidade deu nome aos Cilibitani que 
Plínio 4, 118 regista como oppidum stipendiarium. Sendo geralmente aceite que a lista de Plínio con‑
tida nesse passo regista uma situação que se verificava antes de 12 a.C., devemos pensar que Kilibe 
foi convertida em capital de civitas no tempo de Augusto. É possível que a definição das civitates da 
Lusitânia tenha tido lugar nos anos de 15–13 a.C., que o imperador passou na Hispânia.

Por outro lado, a definição das civitates e a designação das respectivas capitais parece ter sido 
seguida pela renovação urbanística dos oppida indígenas aos quais se atribuiu a capitalidade, desig‑
nadamente com a construção dos respectivos foruns. Ora o povoado do Monte Molião não parece 
ter tido forum: não foram descobertos vestígios nem sequer indícios dele, e o levantamento topográ‑
fico, acompanhado por prospecções geofísicas, não deixa suspeitar de tal edifício, nem sequer 
modesto (Arruda, 2008). Se Kilibe ou Cilibis se situava no Monte Molião e foi capital de civitas, como 
explicar a ausência de forum?

Não se nos afigura impossível que, designada como capital de civitas, Cilibis não tenha sido 
imediatamente provida de forum. Poderá ter ‑se adiado a renovação urbanística, dando prioridade à 
de Ossonoba ou à fundação de Balsa — as duas capitais de civitates do Algarve oriental. Mais tarde 
(mas não necessariamente muito mais tarde), poderá ter ‑se tomado outra decisão, escolhendo outro 
sítio como capital dos Cilibitani. Outra hipótese — a de o centro monumental de Cilibis ter sido edi‑
ficado no sítio da actual cidade de Lagos — não tem confirmação arqueológica: têm sido descober‑
tos nesta cidade vestígios arqueológicos, mas o que até agora tem sido achado não prova a existência 
de um núcleo urbano. Virá este a ser confirmado no futuro?

Nesta discussão sobre o lugar de Kilibe ou Cilibis, não podemos esquecer o povoado de Cerro da 
Rocha Branca (Silves) (Arruda, 2002, pp. 53–56; Gomes, 1993, 2002, pp. 89–93), onde, aliás, tam‑
bém foram recolhidas moedas de Cilibis (Faria, 1995, p. 146). Mas, ficando este a cerca de 1000 m a 
sudoeste da actual cidade de Silves, não corresponde à referência de Artemidoro, que situa Kilibe na 
foz de um rio. Acresce que, ficando Ipsa em Vila Velha de Alvor, e no caso de Kilibe corresponder a 
Cerro da Rocha Branca, Artemidoro deveria ter citado Kilibe antes de Ipsa.

Os argumentos por nós mesmos utilizados contra a localização de Kilibe em Monte Molião 
não podem, porém, fazer esquecer que a distância de Ipsa a Kilibe andaria entre 30 e 39 estádios.  
No papiro, lê ‑se um numeral que permite restituir uma trintena de estádios. Só se não lê o corres‑
pondente às unidades. Os editores do papiro restituíram 36, admitindo também 35. Restituindo  
37 (=6,845 km) ou 38 (=7,030 km), aproximamo ‑nos dos 7 km que, entre meridianos, separam Vila 
Velha de Alvor, de Monte Molião.

Deixando por resolver o problema da localização de Kilibe, ocupar ‑nos ‑emos agora de 
Ma[inoba]. 

Como vimos, a restituição do nome não é segura, mas é verosímil. A distância de Ma[inoba] a 
Ipsa é legível no papiro: 24 estádios. Ora, correspondendo esta distância a 4,440 km, e sendo de  
c. 5 km a distância que medimos entre Vila Velha de Alvor e Portimão, parece razoável imaginar aqui 
a Ma[inoba] de Artemidoro. Esta hipótese é, evidentemente, solidária da ideia de que Ipsa ficava em 
Vila Velha de Alvor.

Não há dúvida de que Portimão foi, na época romana, povoação importante (Santos, 1971,  
pp. 127–134). Dragagens feitas na foz do Arade têm recolhido abundantes materiais, que incluem 
ânforas ibero ‑púnicas (Silva, Coelho ‑Soares & Soares, 1987; Teichner, 1997; Diogo, Cardoso &  
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Reiner, 2000; Blot, 2003, pp. 276–282). É credível, pois, a existência de um povoado proto ‑histórico 
em Portimão. Mas seria este a Ma[inoba] de Artemidoro?

Se Ma[inoba] ficava em Portimão, explicar ‑se ‑ia o passo de Estrabão 3.2.5 que, citando, de 
oriente para ocidente, cidades do Sul peninsular, menciona Asta (Mesas de Asta), Nabrissa (Maris‑
mas de las Mesas, Jerez de la Frontera), Onoba (Huelva), Ossonoba (Faro) e Maenoba. 

Se Maenoba ficava em Portimão, terão os Romanos mantido o nome? O actual topónimo, Por‑
timão, parece derivar de Portus Magnus (Alarcão, 2005a, pp. 295–296). Terá sido Portimão, de seu 
nome completo, Portus Magnus Cilibitanorum, tendo este nome substituído o antigo de Maenoba? Ou 
Portus Magnus seria instalação portuária junto de Maenoba, mas que não teria, pelo menos inicial‑
mente, obliterado o antigo nome da cidade?

A pergunta fica aqui sem resposta. Fica igualmente sem resposta esta outra pergunta: terá o 
suposto Portus Magnus Cilibitanorum assumido as funções de capital política dos Cilibitani? Ou terá 
sido apenas sua capital económica? Mas, se aceitarmos o testemunho de Artemidoro, e se situarmos 
Ipsa em Vila Velha de Alvor, parece inescapável a conclusão de que a Ma[inoba] de Artemidoro cor‑
responde a Portimão (ou, pelo menos, ficaria na foz do rio Arade).

Não deixa de surpreender, porém, que, sendo a cidade da foz do Arade um porto importante, 
Plínio a não mencione em NH 4.116. Poderemos entender a omissão supondo que, nesse passo, o 
Naturalista quis apenas referir cidades que eram, simultaneamente, portos importantes e capitais 
de civitates: a cidade da foz do Arade cumpriria a primeira condição, mas não a segunda? E Monte 
Molião, se era Cilibe, cumpriria a segunda, mas não a primeira, porque não seria porto importante?

Não deveríamos, talvez, deixar Portimão sem discutirmos o problema da localização do Portus 
Hannibalis de Mela, visto ser hipótese admitida por muitos a sua situação na foz do Arade. Tratare‑
mos desse assunto, porém, quando chegarmos à foz do rio Sado.

Depois de ter mencionado Ma[inoba], Ipsa e Kilibe, Artemidoro calcula em 992 estádios a dis‑
tância entre a foz do Ana (Guadiana) e o Hieron akrotérion (cabo de S. Vicente ou Ponta de Sagres). 
Aquela distância corresponde a 183,52 km; na realidade, medida entre meridianos, é de 148 km.  
A diferença é considerável; mas devemos também pensar que a navegação, acompanhando a costa, 
tornava mais longo o caminho percorrido.

Parece ‑nos oportuno, antes de dobrarmos o cabo de S. Vicente, propor uma restituição hipo‑
tética do passo de Artemidoro:

Depois deste (isto é, do rio Baetis ou Guadalquivir) até Onoba, 280. [Depois desta, até à foz do 
Ana, 324. Depois, até Ossonoba, 280]. Depois, até Mainoba, 308 estádios. Depois, até Ipsa, 24. 
Depois desta, até ao estuário do A[…], onde está a cidade de Kilibe, em linha recta, 37 estádios.

Entre parênteses rectos colocamos as distâncias que, medidas entre meridianos, são inferiores 
às que percorreria quem seguisse a costa, com suas reentrâncias.

O copista, confundido pela semelhança dos nomes Onoba e Ossonoba, e pela semelhança do 
número de estádios entre Onoba e o Ana, e entre este e Ossonoba, teria dado um “salto”, omitindo o 
que metemos entre [ ].

Erros destes são frequentes em cópias. E se pensarmos no passo de Plínio 3.7, mais verosímil 
se afigura ainda o suposto “salto” do copista. Diz o Naturalista:

Ex his digna memoratu aut Latio sermone dictu facilia, a flumine Ana litore oceani oppidum 
Ossonoba, Aestuaria cognominatum, inter confluentes Luxiam et Vrium…
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São dignas de menção, ou fáceis de nomear em latim, partindo do rio Ana, na costa do Oceano: 
a cidade de Ossonoba, cognominada Aestuaria, na confluência dos rios Luxia e Urium…

Plínio confundiu Onuba com Ossonoba. Aquela é que fica entre os rios Luxia e Urium. Estes 
devem identificar ‑se com os actuais Tinto e Odiel, embora haja dúvidas sobre qual é qual (TIR J ‑29, 
pp. 102, 166). Onuba é que tinha cognome de Aestuaria. O copista de Artemidoro não terá cometido 
erro semelhante, confundindo Onoba com Ossonoba e dando, por isso, um “salto”?

Pouco relevante é saber se Artemidoro terá medido exactamente a mesma distância entre a foz 
do Ana e Ossonoba e entre o Baetis e Onoba. É certo que a coincidência exacta dos estádios explicaria 
melhor o eventual “salto” do copista. E tal coincidência parece ‑nos admissível, visto que medimos, 
entre meridianos, pela carta actual, 283 estádios entre Onoba e o Guadiana e 280 entre o Guadiana 
e Ossonoba.

Multiplicando hipóteses, todavia difíceis (ou mesmo impossíveis) de verificar, podemos até 
admitir que, tendo o copista (ou alguém que verificava o seu trabalho) dado conta do erro, a cópia foi 
inutilizada. O papiro viria a servir para fazer esboços, aliás notáveis, de figuras humanas e de animais.

Fica ‑nos ainda uma dúvida. Entre Ana e Ossonoba não haveria, no original de Artemidoro, uma 
referência a Tavira (que seria então povoado importante)?

Contornando o Promontório Sagrado, segue ‑se, no texto de Artemidoro, a “torre” dos de Sala‑
cia. Esta torre era, possivelmente, um farol (Alarcão, 2004, p. 318).

A distância entre o Promontório Sagrado e aquela torre, dada por Artemidoro, é de 1200 está‑
dios, que correspondem a 222 km. Medimos, do cabo de S. Vicente à foz do Sado, entre paralelos, 
137 km. Mais uma vez, porém, recordamos que as distâncias de Artemidoro devem ter sido calcula‑
das acompanhando a linha de costa.

Salacia foi nome que os Romanos deram a Alcácer do Sal. A cidade ter ‑se ‑á chamado, primeira‑
mente, Beuipo (Faria, 1992, 1995, pp. 144–146). Existe certo consenso em atribuir a Sexto Pompeio 
o nome novo de Salacia (Grant, 1969, p. 23; Faria, 1995, pp. 145–146). O papiro de Artemidoro não 
vem, porém, provar que a cidade já tinha, nos últimos anos do século II a. C., o nome de Salacia?

A. Marques de Faria, examinando o problema, admite a possibilidade de a referência à “torre” 
dos de Salacia corresponder a uma actualização feita pelo copista (Faria, 2009). Artemidoro escreveu 
nos fins do século II a. C. e a cópia de Antaiúpolis datará dos inícios do século I d.C. No original de 
Artemidoro estaria Beuipo; o copista teria actualizado esse nome, recorrendo ao de Salacia, visto ser 
esse, na altura em que a cópia foi feita, o nome da cidade.

A hipótese de A. Marques de Faria parece ‑nos verosímil. Talvez se encontrem, em textos da 
Antiguidade, exemplos de semelhantes “actualizações”. Estas foram comuns na Idade Média, 
quando se copiavam documentos avulsos para um cartulário. 

Sendo sensata a hipótese, ela não nos proíbe de fazermos outra conjectura, assumindo que a 
mudança de nome de Beuipo para Salacia já se tinha efectuado nos fins do século II a.C. Mas, nesse 
caso, quem terá sido o responsável da nova designação?

Segundo Ptolemeu, 2.5.5, havia uma localidade chamada Caepiana que, pelas coordenadas, 
não ficaria muito longe de Salacia. Pela terminação ‑ana, o nome sugere villa. Mas teria Ptolemeu 
referido uma simples villa? Podia, junto dessa villa, existir mansio importante, ou podia até Caepiana 
ser mansio independente de villa. Em tal caso, poderia justificar ‑se a referência do geógrafo. A ver‑
dade, porém, é que esta hipotética mansio não figura no Itinerário de Antonino (Alarcão, 2006, onde se 
examina o percurso das estradas de Olisipo a Augusta Emerita). 

O nome Caepiana deriva do nomen Caepio. Ora conhecemos, para o século II a.C., Q. Servilius 
Caepio, que traiçoeiramente armou a morte de Viriato, e um outro Q. Servilius Caepio, filho do ante‑
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Fig. 3 Mapa de Portugal, com indicação das distâncias entre os pontos litorais nomeados.
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rior, e que, em 109 a.C., celebrou triunfo sobre os Lusitanos (Schulten, 1937, p. 338). Seria Caepiana 
o nome de algum acampamento de um ou outro dos referidos Cepiões? Abandonado o acampa‑
mento, teria aí surgido alguma povoação com o mesmo nome? 

Não conhecemos, num raio de vários quilómetros em torno de Alcácer do Sal, vestígios de 
acampamento ou de povoação que possa corresponder a Caepiana. A localização desta permanece 
um enigma e a hipótese de Amílcar Guerra, que sugeriu a identificação de Caepiana com o castro de 
Chibanes (Palmela), merecendo atenção, não se nos afigura incontroversa (Alarcão, 2005a, p. 299).

Seja como for, não parece impossível admitir que um dos Cepiões mencionados tenha estabe‑
lecido base de operações em Caepiana e tenha sido também o responsável pela mudança de nome de 
Beuipo para Salacia. O mesmo Caepio terá sido quem construiu o farol que Artemidoro menciona 
como “torre dos Salacinos”? A um ou outro dos Cepiões deve atribuir ‑se o farol que havia à entrada 
do rio Guadalquivir. No caso de a “torre” da foz do Sado ter sido construída por Q. Servílio Cepião, 
poderia ter ‑se chamado “turris Caepionis”; e se acaso surgiu junto dela um povoado, mesmo que, 
eventualmente, pequeno, teria este o nome de Caepiana? Seria Caepiana o nome de Tróia?

Antes de deixarmos a foz do Sado, devemos considerar a posição do Portus Hannibalis de Mela. 
Só neste autor encontramos menção de tal porto. Escrevendo no reinado de Calígula, Mela terá 
recordado um nome que então já se não usaria e que terá eventualmente encontrado na obra per‑
dida de Cornélio Nepos, De excellentibus ducibus exterarum gentium (Valcárcel, 1995). 

Como atrás vimos, existe algum consenso em situar Portus Hannibalis em Portimão; mas não 
existe prova segura de tal localização, e o texto de Mela pode consentir a hipótese de Portus Hanniba‑
lis ter ficado na foz do Sado.

Parece útil recordar também o que diz Políbio, em Histórias 10.7:

Tendo desembarcado na Hispânia (Cipião), pondo toda a gente em movimento e informando‑
‑se, junto de uns e outros, da posição dos seus adversários, soube que as tropas cartaginesas 
estavam divididas em três exércitos. Soube mais que as tropas de Magão estavam para além das 
Colunas de Hércules, no território dos chamados Cónios; as de Asdrúbal, filho de Giscão, 
perto da foz do Tejo, na Lusitânia; e as do outro Asdrúbal cercavam uma cidade dos Carpeta‑
nos. Nenhum dos exércitos estava a menos de dez dias de marcha de Carthago Nova.

Se nas edições críticas de Políbio se encontra “perto da foz do Tejo”, a verdade é que, nos 
manuscritos, se lê “perto da foz de um rio” (ed. Foulon & Weil, 1990, p. 55). Sendo consensual, a 
restituição do nome do rio Tejo parece ‑nos passível de dúvidas. O nome deste rio (Tagus) era univer‑
salmente conhecido. Políbio não teria deixado de nomeá ‑lo expressamente. Tratando ‑se de um rio 
menos conhecido, pode ter deliberadamente omitido o nome. Nos autores antigos encontram ‑se 
com frequência declarações de que se omitem certos nomes por serem “bárbaros” ou de somenos 
importância. O rio a que Políbio alude não seria o Sado ou o Arade? Quanto ao primeiro, é objecto 
de suspeita o nome que lhe dá Ptolemeu 2.5.2: do genitivo usado pelo autor podemos deduzir um 
nominativo Callipon, Callipion ou Callipis. Se mencionamos o nome do Arade, é porque não quere‑
mos excluir liminarmente a hipótese de Asdrúbal, filho de Giscão, se encontrar na foz deste rio.

Tendo admitido atrás a posição de Ma[inoba] na foz do rio Arade, nada nos impede de pensar 
que ficava também aí Portus Hannibalis: os Cartagineses poderiam ter renomeado a cidade ou Portus 
Hannibalis podia ser uma instalação portuária junto de uma Ma[inoba] que conservaria seu nome 
próprio.

Não nos atrevemos a optar por uma ou outra das localizações possíveis de Portus Hannibalis. 
Quer o estuário do Arade, quer o do Sado, sofreram certamente grandes transformações geomorfo‑



A costa portuguesa em Artemidoro Jorge de Alarcão

REVISTA PORTUGUESA DE Arqueologia. volume 13. 2010, pp. 107–123 121

lógicas desde o século II a. C. Terão sido maiores as do Sado — e um eventual Portus Hannibalis, se 
acaso ficou aí, pode achar ‑se sob camadas aluvionares. No estuário do Sado, Portus Hannibalis bene‑
ficiaria de excelentes madeiras de construção que, ainda em época muçulmana, sustentavam gran‑
des estaleiros de construção naval (Picard, 2000, p. 195).

Depois da “torre dos Salacinos”, Artemidoro menciona a foz do Tejo, a 320 estádios. A distân‑
cia, equivalente a 59,200 km, está correcta, pois medimos, seguindo uma linha em L que contorna 
o cabo Espichel, 60 km.

Depois, da foz do Tejo à foz do Douro, Artemidoro calcula a distância em 1300 estádios  
(o equivalente a 240,500 km). Entre paralelos, medimos 299 km. Se admitirmos uma navegação que 
acompanhasse de perto a costa, aqueles 1300 estádios poderiam levar ‑nos à foz do rio Mondego  
(o Munda dos Antigos). Será que, no texto original, haveria menção do percurso em dois troços, um, 
da foz do Tejo à do Mondego, e outro, do Mondego ao Douro, e que o copista omitiu o segundo 
troço?

Também não bate certa a distância do Durius ao Oblevion, Lethes ou Limaia. Este rio é, sem 
dúvida, o rio Lima (Alarcão, 2010) — pois não parece convincente a sua identificação com o Leça 
(Guerra, 2007, pp. 117–118). Peca por defeito a medida entre o Durius e o Oblevion: 180 estádios  
(= 33,300 km). Esta medida leva ‑nos àquele ponto da costa onde hoje fica a povoação de A Ver ‑o‑
‑Mar. Parece ‑nos que este ponto corresponde ao Auaron ákron de Ptolemeu 2.6.1. Talvez o copista 
tenha, uma vez mais, suprimido uma indicação do texto de Artemidoro. Este poderia referir:

Foz do Douro (Durius)
Auaron ákron 180
Foz do Lima (Oblevion) 180
Foz do Minho (Bainis) 120

O copista, desconhecedor da geografia da costa peninsular atlântica, e eventualmente iludido 
pela identidade das distâncias entre a foz do Douro e o Auaron ákron, e entre este e a foz do Lima, 
poderá ter julgado que a foz do Oblevion se situava junto do Auaron ákron e suprimido este nome.

Finda a leitura deste longo artigo, pode justamente dizer ‑se que não resolvemos de maneira 
satisfatória e convincente as dúvidas que o papiro de Artemidoro suscita. Pelo contrário, multipli‑
cámos os problemas e as hipóteses. Será que havia uma Maenoba em Portimão? Onde ficavam, exac‑
tamente, Ipsa e Cilibis? Onde se situavam Laccobriga e Portus Hannibalis (que Artemidoro não men‑
ciona e apenas conhecemos através de Mela)? Será que os erros do manuscrito se explicam por 
“saltos” que o copista deu, omitindo pontos que Artemidoro teria mencionado? Será que demos 
explicação verosímil para tais “saltos”, feitos por quem poderia ser copista sem conhecimentos de 
geografia?

O mérito deste nosso artigo (se algum tem) será o de, aproveitando o texto de Artemidoro, ter 
reposto alguns dos problemas ainda não resolvidos de identificação de lugares proto ‑históricos e 
romanos do nosso litoral.
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