
 
1 Notícias Olimpianas, Boletim on-line do GEMAM/UFSM, 22/10/2015. 

Novas descobertas arqueológicas do período romano em Cartagena (Urbs 

Iulia Nova Cartago), na Espanha. 

 

Sabemos que a cidade de Cartago (atual Túnis, capital da Tunísia, na 

África setentrional), inicialmente uma colônia Fenícia de Tiro, se tornou uma 

grande cidade colonizadora de vastas regiões mediterrânicas, sendo chamada 

por Aristóteles de “uma pólis do tipo grego”. Cartago dominou regiões da Sicília 

e da Sardenha, e vastas partes da Península Ibérica, após ter dominado com 

uma oligarquia comercial, terras no norte da África e explorado o trabalho de 

camponeses que produziam, entre outros víveres, vinho, trigo e azeite, nunca 

contando com um exército forte e valendo-se, na maioria das vezes, do 

contrato de mercenários. 

Na Península Ibérica, o general cartaginês Asdrúbal Barco fundou 

Quart-Hadast (Cidade Nova) em 227 a.C., sendo essa a primeira referência 

verdadeira que temos sobre a cidade que os romanos chamariam de Cartago 

Nova, a atual Cartagena, em Múrcia, Espanha. Ela passaria ao controle dos 

romanos em 209 a.C., mais especificamente do general romano Cipião, 

iniciando assim o florescimento urbano da cidade, que, em seguida, se tornaria 

Urbs Iulia Nova Cartago, no tempo do imperador romano Júlio César, quando 

ganhou um Fórum, um Teatro e um Anfiteatro. 

Conforme informações do site espanhol Anciet Origins, atualmente, 

na Plaza de la Merced de Cartagena,  o arqueólogo Luis Garcia e sua equipe 

realizam uma escavação que pode ter encontrado alguns dos elementos que 

compuseram o cenário da entrada da cidade no período romano, tais como: o 

Decúmano Máximo, a principal calçada de acesso à cidade; um ninfeu (local de 

culto de uma ninfa, onde acreditavam que ninfa morava), uma fonte 

monumental e uma casa púnica. Segundo o arqueólogo, na fonte havia motivos 

gravados na figura de uma ninfa, que representavam a água. É possível a partir 

daí tentar reconstituir o cenário do que fora Cartago Nova.  

As novas descobertas levam a crer que esse cenário na entrada da 

cidade data justamente da época em que ela caiu nas mãos do general 

romano, havendo outras fontes que também apresentam os mesmos 

elementos na entrada da cidade. 
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Embora estas escavações ainda estejam num estágio preliminar, é 

possível imaginar como era a entrada de Cartago Nova e o que fora essa 

cidade enquanto praça forte do Império Romano e uma das representantes da 

grandeza de Roma na Península Ibérica.  

Atualmente, as escavações encontram-se há quatro metros da 

superfície, e o fato de a equipe ter achado instrumentos ligados à siderurgia, 

juntamente com a análise de fontes históricas da época, permitem que se 

“reconstitua” o contexto histórico da cidade no momento em que Cipião a 

conquistou, quando tomou 10.000 cativos púnicos, dentre eles muitos artesões 

que trabalhavam para o exército cartaginês e produziam armas. Cipião poupou-

lhes a vida pedindo em troca que trabalhassem para os romanos. A cidade 

púnica teria se transformado, a partir daí, uma verdadeira indústria militar para 

o povo itálico.  

Mas o arqueólogo Luis Garcia assegura, conforme a matéria de Mariló 

T.A., no site Ancient Origins, que essas conjecturas ainda necessitam de 

análises científicas mais profundas para que se confirme a sua datação real. 

Pois, embora esteja claro que as descobertas sejam no período púnico e da 

República Romana, é possível também que alguns elementos sejam mais 

tardios, datando do período do imperador romano Augusto. 

 

 

Decúmeno Máximo, calçada romana encontrada na “Plaza de la Merced”, em 
Cartagena. 

Fonte: Site Ancient Origins 
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Ânforas recuperadas nas escavações 
Fotografia: Cadena Ser/Radio Murcia 

Fonte: Site Ancient Origins 
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