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Resumo: 
Após vencer Marco Antônio e Cleópatra, e antes de voltar a Roma, Otaviano 
realizou reformas e construções em Ácio e em Nicópolis em comemoração à sua 
vitória. Neste trabalho temos como objetivo refletir sobre tais medidas adotadas por 
ele, dedicando maior atenção ao tropaeum que ele construiu em Nicópolis. Buscamos 
demonstrar que tais construções empreendidas por Otaviano serviram para divulgar 
e perpetuar uma memória relacionada à sua vitória naval de 31 a.C., transformando 
sua vitória em poder político e projetando uma imagem positiva de si, 
desempenhando, assim, um importante papel para a região, para seus habitantes e 
para os romanos que passavam por estes locais. Para alcançar este objetivo, nossa 
análise se desenvolve a partir dos autores antigos e dos estudos arqueológicos 
realizados nestes locais. 
Palavras-chave:  
Ácio; Nicópolis; Tropaeum. 
 
Abstract: 
After defeating Mark Antony and Cleopatra, and before returning to Rome, 
Octavian made reforms and constructions in Actium and Nicopolis in 
commemoration of his victory. In this work we aim to reflect on such measures 
adopted by him, devoting more attention to the tropaeum he built in Nicopolis. We 
sought to demonstrate that such constructions undertaken by Octavian served to 
publicize and perpetuate a memory related to his naval victory of 31 BC, 
transforming his victory into political power and projecting a positive image of 
himself, thus playing an important role for the region, its inhabitants and the 
Romans who passed through these places. To reach this objective, our analysis is 
developed from the ancient authors and the archaeological studies carried out in 
these places. 
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Actium; Nicopolis; Tropaeum. 
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Introdução 

 

O jovem Gaius Otauius entrou para a história de Roma como aquele que deu 
início a uma nova forma de governo, o Principado, ficando conhecido como 
Augustus, um título honorífico que foi acrescentado a seu nome e que passaria a 
nomear muitos outros depois dele. Visto como o primeiro Imperador romano, ele 
se destacou, entre outras coisas, pelas mudanças arquitetônicas e topográficas 
empreendidas em seu governo e pela monumentalidade conferida por ele à Vrbs, de 
tal forma que ele se orgulhava de ter recebido uma cidade de tijolos e de tê-la 
transformado em uma cidade de mármore (Suetônio. A Vida dos Doze Césares, 
Augusto. XXVIII). A importância conferida à arquitetura e a utilização da mesma 
por este Imperador foi surpreendente, de tal modo que o interesse expresso por ele 
a este aspecto foi demonstrando em diversos momentos de seu governo, bem como 
foi enaltecido e eternizado por diversos autores antigos.  

 
Tal ascensão de Otávio não se deu da noite para o dia. Com o assassinato de 

Júlio César, em 44 a.C., a República estava lançada a incertezas. O jovem Caio 
Otávio, filho adotivo de César, tomaria para si a missão de vingar a morte do pai. 
Em sua aliança com Marco Antônio e Lépido, no Triunvirato, ele foi conquistando 
maior destaque e visibilidade política, de forma tal que os antigos colegas de 
Triunvirato se tornaram rivais. E esta rivalidade teve término com o enfrentamento 
final dos dois, nas batalhas de Ácio e Alexandria, nas quais Otaviano2 enfrentou 
Marco Antônio e sua aliada oriental, Cleópatra, propagada como uma ameaça ao 
poder e aos costumes romanos. 

 
Na batalha de 31 a.C., próxima ao promontório de Ácio, na Grécia, após 

enfrentamentos estratégicos, Otaviano conseguiu vencer, sem conseguir, contudo, 
impedir a fuga de Marco Antônio e Cleópatra. Em 30 a.C. Otaviano invadiu o 
Egito. Em 1 de agosto deu-se o último confronto com Antônio, em Alexandria, 
onde após a derrota Antônio se suicidou. Cleópatra foi capturada e iria figurar no 
cortejo triunfal de Otaviano se não tivesse se deixado picar por uma áspide. Enfim, 
Otaviano vencera. Porém, antes de voltar a Roma em 29 a.C. para a realização de 
seu triplo triunfo, Otaviano tomou medidas para inscrever tal vitória na memória de 
seus contemporâneos, perpetuando o seu nome e os seus feitos e ressaltando o 
auxílio divino recebido em suas vitórias.  

 
Como defendemos a seguir, a vitória naval em Ácio foi decisiva para a 

construção de uma imagem positiva para Otaviano, colocando-o como o 
restaurador da paz e da estabilidade, o que foi amplamente utilizado por ele e por 

                                                           
2 O jovem Gaius Otauius Turinus adotou o nome de Gaius Julius Caesar após a morte de seu pai adotivo, Júlio 
César. Como em 44 a.C. Otávio passou a adotar o mesmo nome de seu pai adotivo, alguns historiadores 
optaram por chamá-lo nesse período como Otaviano, com o propósito de diferenciação, embora o futuro 
Princeps nunca tenha usado esse nome para si. Deste modo, ao longo do trabalho, nos utilizamos do nome 
Otaviano, já que somente em 27 a.C. ele recebe o título de Augusto.  
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aqueles que o apoiavam. Dentre as medidas adotadas por ele, a utilização da 
arquitetura adquiriu grande destaque, seja na reforma ou na construção de edifícios 
públicos ou de monumentos, de modo que nosso objetivo nesse trabalho é refletir 
sobre estas medidas e sobre o modo como elas ajudaram a solidificar e conferir 
legitimidade ao poder de Otaviano após sua vitória. Para tanto, lançamos nosso 
olhar sobre os empreendimentos arquitetônicos realizados por ele em Ácio e em 
Nicópolis. Nossa análise se desenvolve a partir dos autores antigos, bem como a 
partir dos estudos arqueológicos realizados nestes locais, estudos estes que muito 
contribuem para nossa compreensão acerca dos atos de Otaviano em sua busca de 
imortalizar seu nome e seus feitos.  
 
 

Ácio e Apolo 

 

A ligação entre Otaviano e Apolo foi bastante propagada e utilizada por ele e 
seu grupo de apoio nos anos anteriores à batalha em Ácio, de modo que o jovem 
herdeiro de César ligou sua imagem a este deus e a algumas de suas características, 
se colocando como seu protegido e favorecido. Tal ligação ficou ainda mais evidente 
e fortalecida após a vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra em 31 a.C., devido ao 
fato de haver um templo dedicado a este deus em Ácio, próximo de onde ocorreu a 
batalha e a vitória decisiva, de tal forma que tal vitória foi contada como advinda do 
auxílio direto de Apolo. 

 
De acordo com F. Sokolowski (1959: 215), a existência de um santuário 

dedicado a Apolo nesta região era bastante antiga, pois já na época de Tucídides 
(História da Guerra do Peloponeso, I. 29. 3) existia em Ácio um santuário dedicado a 
Apolo que era venerado e conhecido em toda a Acarnânia, região onde se localizava 
Ácio.  

 
A história do santuário de Ácio foi semelhante à de muitos outros na 
Grécia antiga. Delfos, Olímpia, Eleusis e muitos santuários na Ásia 
Menor, eram todos primeiramente pequenos centros religiosos locais. O 
culto foi de uma forma geral organizado e, inicialmente, mantido por 
indivíduos piedosos e devotos. À medida que o culto crescia e atraía mais 
e mais seguidores, o Estado interferiu, tentando colocar a mão na gestão 
e nas finanças. Mais tarde, as confederações fizeram o mesmo com os 
cultos cívicos, assim como os reis e Imperadores, tanto gregos quanto 
romanos (Sokolowski, 1959: 220). 
 
 

Portanto, a cidade de Ácio estava claramente ligada a Apolo, era a ele que 
pertencia o antigo templo e era em seu nome que ocorriam os jogos da cidade; de tal 
modo que “a relação entre Otaviano e Apolo foi claramente reforçada em Ácio” 
(Lange, 2009: 104). 
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Após a vitória, o antigo templo de Apolo foi reconstruído e próximo a ele um 
monumento de dez navios foi preparado para comemorar a vitória, o que pode ser 
visto na descrição que Estrabão fez do local. 

 
Aqui também [Acarnânia], perto da entrada [do golfo de Ambrácia], é o 
recinto sagrado de Apolo Ácio - uma colina em que o templo está 
localizado; e no sopé da colina há uma planície que contém um bosque 
sagrado e um monumento naval, o monumento naval onde César 
dedicou como primeiros frutos de sua vitória a esquadra de dez navios - 
de navio com único banco de remos até navio com dez [...] (Estrabão. 
Geografia, VII. 7. 6). 
 
 

A reconstrução deste templo de Apolo, bem como a construção deste 
monumento naval foram apenas algumas das medidas adotadas por Otaviano em 
agradecimento ao auxílio deste deus e ressaltou ainda mais a ligação entre esta 
divindade e Otaviano, sendo uma oferta feita por este como um ato de “ação de 
graças” pela vitória em Ácio.  

 
A vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra conferiu a Otaviano grande 

notoriedade e prestígio, moldando ainda mais uma imagem positiva do filho de 
César, uma imagem de preponderância e poder militar que em nada se parecia com a 
imagem que ele tinha quando da morte de seu pai adotivo. Sobre este aspecto, 
concordamos com Paulo F. Alberto (2004: 30-31) ao dizer que o jovem Otaviano, 
logo após a morte de César, não possuía os elementos tradicionais necessários para a 
construção de sua imagem no campo político, já que não tinha figura imponente, 
reputação política, nem prestígio militar; ao contrário de Marco Antônio, Cônsul do 
ano da morte de César e seu fiel general. 

 
Quem imaginaria que em menos de quinze anos após a morte de César, o 

jovem Otaviano se tornaria o centro das atenções em Roma e seria considerado 
vitorioso nos conflitos civis que durante anos castigaram a capital do vasto Império 
territorial? A vitória naval em Ácio foi decisiva para a construção de uma imagem 
positiva para Otaviano, colocando-o como o restaurador da paz e da estabilidade, o 
que foi amplamente utilizado por ele e por aqueles que o apoiavam. 

 
Podemos perceber a importância que a vitória na batalha naval de Ácio 

representou para Otaviano, mas vencer o inimigo não era o suficiente, a vitória por 
si só não traria o poder político necessário para estabelecer uma imagem de 
Otaviano enquanto melhor opção para o futuro da Res Publica, enquanto o 
restaurador da paz e da estabilidade; mesmo porque a vitória não garantia que outras 
figuras não se levantariam contra Otaviano e seu grupo de apoio, ou que a isso não 
se seguiriam novos embates e proscrições em Roma. Talvez por isso, em Roma, o 
Senado se apressou em conferir inúmeras honrarias a Otaviano logo após a suas 
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vitórias, deixando clara a posição de destaque que ele havia adquirido e o respeito 
que o Senado e o povo romano demonstravam ao general vitorioso e a seus feitos. 

 
De sua parte, Otaviano deve ter percebido a necessidade de transformar tal 

vitória em um símbolo perene de poder. De acordo com Tonio Hölscher (2006: 27), 
uma batalha vitoriosa era um evento momentâneo, limitado no espaço e no tempo, 
já o poder político era um “conceito estrutural de longo prazo”, baseado em 
instituições políticas, sociais e religiosas, tanto quanto em fundações ideológicas, de 
modo que a vitória militar deveria ser transformada em poder político; o que era 
conseguido, segundo este autor, dentre outras formas, através de manifestações 
simbólicas que fixavam e perpetuavam conceitualmente a superioridade e a 
dominância do vitorioso, tais como, rituais, celebrações e sinais visuais, como os 
monumentos, já que “monumentos políticos são sinais de poder, eles ‘re-presentam’ 
entidades políticas, estados, e lideres políticos em um sentido muito literal: fazendo-
os ‘presentes’ nos espaços públicos” (Hölscher, 2006: 27). 

 
Os monumentos, assim como a arquitetura de modo geral, poderiam 

funcionar como lugares de memória, cuja uma das finalidades era aquela de fazer 
recordar, e a recordação é, segundo Hannah Arendt (2003: 72-78), a capacidade de 
tornar algo permanente, de modo que confere imortalidade aos feitos realizados 
pelos homens. 

 
[...] imortalidade é o que os mortais precisam alcançar se desejam 
sobreviver às coisas que o circundam e em cuja companhia foram 
admitidos por curto tempo. [...] A História acolhe em sua memória 
aqueles mortais que, através de feitos e palavras, se provaram dignos de 
natureza, e sua fama eterna significa que eles, em que pese sua 
mortalidade, podem permanecer na companhia das coisas que duram 
para sempre (Arendt, 2003: 78). 
 
 

Os atos de Otaviano, imediatamente posteriores à vitória naval de 31 a.C. 
seguem esta linha, pois perpetuam e imortalizam a vitória, transformando-a em 
poder político. Tais atos foram descritos por Dion Cássio (História Romana, LI. 1. 2-
3): 

 
Em homenagem à data, ele dedicou a Apolo de Ácio das embarcações 
capturadas um trirreme, um quadrirreme e um de cada um dos outros 
tamanhos de navios de guerra até dez, e ele construiu um outro e maior 
templo no local. Ele também fundou uma competição musical e de 
ginástica, que incluía corridas de cavalos, a ser realizada a cada quatro 
anos; o festival deveria ser sagrado, como tais celebrações são 
denominadas em que há uma distribuição de comida, e ele o chamou de 
Actia. Além disso, ele estabeleceu uma cidade no terreno onde ele havia 
levantado seu acampamento; isso foi conseguido reunindo alguns dos 
povos vizinhos e expulsando outros, e o lugar foi chamado Nicópolis 
(Dion Cássio. História Romana, LI. 1. 2-3). 
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Como podemos ver na passagem acima, além de reconstruir o templo de 
Apolo em Ácio e de dedicar o monumento com os dez navios de guerra (dekanaia), 
próximo ao templo, Otaviano também fundou uma cidade no local onde tinha 
levantado acampamento.  
 
 
Nicópolis e os Jogos dedicados a Apolo 

 
A cidade fundada por Otaviano foi dedicada à Nike, personificação da vitória, 

da qual deriva o nome, Nicópolis3. A cidade da vitória de Otaviano, por si só já era 
um símbolo material de sua vitória naval, atestando, fora de Roma, a supremacia que 
Otaviano buscava construir com sua vitória.  

 
Nicópolis deve ter sido estabelecida logo depois de 31 a.C. e foi talvez 
dedicada em 29 a.C., quando Otaviano teria passado por Ácio em seu 
caminho de volta a Roma, como um centro administrativo, econômico e 
religioso. Foi construída como resultado de um forçado sinecismo, 
dentro de uma ampla área geográfica, de Épiro no norte a Etólia no sul, 
atravessando as divisões étnicas. [...] A área parece ter sofrido antes da 
construção da nova cidade, e a cidade, sem dúvida, mudou 
completamente a perspectiva da Grécia do Noroeste. A escala e a 
ambição foram sem precedentes (Lange, 2009: 100). 
 
 

A fundação de uma nova cidade conferia prestígio para seu fundador, pois 
neste ato de fundação ele estaria se assemelhando com Rômulo, fundador de Roma, 
deixando, assim, seu nome inscrito na história daquela comunidade. Tal ato 
memorável devia ficar registrado na memória mais ainda, ao ser propagado em 
moedas. Isso pode ser percebido no que se refere a Otaviano, como fundador de 
novas cidades, em moedas cunhadas no período (29/27 a.C.), como, por exemplo, 
em denários (RIC I 272. Fig.1) cunhados na Itália, provavelmente em Roma, que 
traziam no anverso a cabeça laureada de Apolo e no reverso a imagem de Otaviano 
com uma coroa de louros na cabeça, conduzindo o arado puxado por bois e 
segurando um chicote na mão esquerda4. Na base desta imagem encontra-se a 
inscrição IMP CAESAR.  Tal representação se ligava aos ritos tradicionais etruscos 

                                                           
3 De acordo Dion Cássio (História Romana, LI. 18. 1), Otaviano também fundou uma cidade chamada 
Nicópolis no Egito, próximo do local da batalha de 30 a.C.; nesta cidade ele também instituiu jogos dedicados 
a Apolo, de modo que tanto a cidade quanto os jogos seguiam os moldes do que havia sido feito em 31 a.C., 
próximo a Ácio (Lange, 2009: 96-99).  
 
4 Este motivo iconográfico também é encontrado em moedas republicanas, tais como em denários cunhados 
em Roma em 102 a.C (RRC 321/1) e em denários serrados cunhados em Roma em 81 a.C. (RRC 378/1a, 
RRC 378/1b e RRC 378/1c). 
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de fundação de novas cidades, nos quais o fundador, com o arado, delimitava os 
contornos sagrados da cidade, o pomerium5. 

 
 

 
Figura 1: Moeda de Prata. Denário. RIC I 272.6  

 

 
K. Kraft (1978: 297-300 apud: Ruscu, 2006: 252-253) esclarece que nesta 

moeda a conexão entre as cenas do anverso e do reverso permite afirmar que não se 
trata de mostrar Otaviano como o novo Rômulo ou como fundador das colônias 
em geral, mas se liga à fundação de Nicópolis em particular e ao Apolo de Ácio, a 
quem Otaviano honrou particularmente. Já para Lange (2009: 103), tal afirmação 
não pode ser feita, pois a moeda pode aludir apenas à fundação de colônias em 
geral, o que foi, naturalmente, muito praticado no período pós-Ácio. Seja como for, 
a moeda cunhada no mesmo período de fundação de Nicópolis, a cidade da vitória, 
ressalta o importante papel desempenhado por Otaviano, qual seja, o de fundador 
de novas cidades/colônias. Além disso, as imagens de Apolo no anverso e de 
Otaviano no reverso, ambos usando a coroa de louros, destacavam ainda mais a 
ligação entre os dois, e a ligação de ambos com a vitória em Ácio. 

 
Desta forma, Apolo também passa a ser associado com a nova cidade. Ácio 

tinha um antigo templo para Apolo, mas a partir da batalha de Ácio, o deus tornou-
se o deus patrono da nova cidade da vitória, por causa do antigo templo, de seu 
papel na batalha de Ácio e de suas conexões anteriores com Otaviano (Lange, 2009: 
106). Além disso, a cidade de Nicópolis passou a abrigar as comemorações dos 
jogos em honra a Apolo Actius, que foram reorganizados por Otaviano. 

 
Os jogos de Ácio, sagrados para Apolo, eram jogos gregos bastante 

tradicionais e “são atestados já no século quarto a.C.; a cabeça de uma mulher com a 
inscrição AKTIAS figura em moedas de Anactorium a partir deste momento. Este foi 
o nome do festival em homenagem a Apolo, mais tarde mudou para AKTIA” 

                                                           
5 O pomerium dermarcava os contornos sagrados da cidade e delimitava as fronteiras religiosas e jurídicas.  
 
6 Imagem disponível em < https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=166580> Acesso em 04 de julho 
de 2018. 
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(Sokolowski, 1959: 215). Com a vitória em Ácio e a fundação de Nicópolis, 
Otaviano refunda este festival, de modo que Nicópolis tinha um ginásio e um 
estádio para a realização dos jogos. 

 
Como vimos na passagem de Dion Cássio (História Romana, LI. 1. 2-3) 

anteriormente, os Ludi Quinquennales reorganizados por Otaviano, que incluíam 
competição musical, de ginástica e corridas de cavalos, se realizavam a cada quatro 
anos. Com Estrabão, temos tanto uma descrição da Nicópolis fundada por 
Otaviano, quanto uma explicação sobre os jogos: 

 
Nicópolis é populosa, e seus números aumentam diariamente, uma vez 
que não tem apenas um território considerável e o adorno tirado dos 
despojos da batalha, mas também, nos seus subúrbios, o recinto sagrado 
bem equipado - uma parte do mesmo está em um bosque sagrado que 
contém um ginásio e um estádio para a celebração dos jogos 
quinquenais, a outra parte está na colina que é sagrada para Apolo e está 
acima do bosque. Estes jogos - Aktia, sagrado para Apolo Aktion - 
foram designados como Olímpicos, e são superintendidos pelos 
Lacedemônios. Os outros assentamentos são dependências de Nicópolis. 
Em épocas anteriores, os Jogos Aktia costumavam ser celebrados em 
homenagem ao deus pelos habitantes de países vizinhos - jogos em que o 
prêmio era uma coroa de flores – mas agora eles foram feitos em maior 
honra por César (Estrabão. Geografia, VII. 7. 6) 
 
 

Os jogos foram instituídos em 31 a.C e, de acordo com Brenda M. Tidman 
(1950: 123-125), foram celebrados pela primeira vez em 27 a.C., provavelmente em 
2 de setembro, data da vitória em Ácio. De acordo com Olivier Hekster e John Rich 
(2006: 165), tais jogos serviram de inspiração para o estabelecimento de jogos 
quadrienais, pela primeira vez em Roma, pela saúde de Otaviano (pro salute Caesaris), 
que foram estabelecidos em Roma, por decisão do Senado, como uma das honrarias 
conferidas a Otaviano após a vitória, e foram celebrados pela primeira vez em 28 
a.C.; os jogos em Roma eram celebrados pelos Cônsules e por cada um dos quatro 
principais colégios sacerdotais, e continuaram a ser mantidos até o final da vida do 
futuro Augusto. 

 
Com a fundação de Nicópolis, que serviu, como nos conta Suetônio (A Vida 

dos Doze Césares, Augusto. XVIII), “para que a memória da batalha de Ácio ainda 
fosse celebrada no futuro”, Otaviano realizava um ato inaugural não apenas da nova 
cidade, mas de uma nova memória. Com a fundação da cidade, não apenas uma 
imagem positiva de si ele buscava inscrever na memória das futuras gerações, como 
também ele acabou afetando a memória cultural das populações da região. 

 
O reestabelecimento de muitos habitantes da Etólia para ser parte do 
novo sinecismo centrado na fundação de Nicópolis (Cidade da Vitória), 
com sua memorialização da vitória de Otaviano em Ácio [mostra que], 
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muito claramente, novas memórias eram criadas e velhas memórias eram 
entregues ao esquecimento (Galinsky, 2015: 06).  
 
 

Este ato inaugural de uma nova cidade e de uma nova memória, derivadas da 
vitória em Ácio, serviria também para legitimar seu poder, já que “o poder necessita 
uma origem” (Assmann, J., 2011: 68). Mas além deste aspecto retrospectivo, 

 
 
A aliança entre poder e memória também tem um lado "prospectivo". 
Os governantes usurpam não só o passado, mas também o futuro, 
querem ser lembrados, se constituem em símbolos por seus atos e 
buscam que seus feitos se divulguem, se cantem, se perpetuem em 
monumentos ou ao menos se registrem em arquivos. O poder "se 
legitima retrospectivamente e se imortaliza prospectivamente" (Assmann, 
J., 2011: 68-69). 
 
 

E é justamente o que podemos perceber a partir dos atos de Otaviano após a 
vitória em Ácio. A reconstrução do antigo templo de Apolo em Ácio, o monumento 
com os dez navios de guerra (dekanaia), a fundação de Nicópolis e a reorganização 
dos jogos em honra a Apolo Actius serviriam para divulgar e perpetuar uma 
memória relacionada à vitória naval de 31 a.C., projetando uma imagem positiva do 
vitorioso general.  
 
 
A Importância do Tropaeum de Otaviano 

 
Para destacar ainda mais a vitória de Otaviano, foi construído em Nicópolis, 

no local onde ele tinha levantado acampamento antes da batalha, um monumento 
em comemoração a esta batalha naval, um troféu de guerra (tropaeum7).  

 
A construção de um troféu de guerra, de um monumento no local onde o 

inimigo havia sido derrotado, não era algo novo. De acordo com Hölscher (2006: 
29-32), tal costume remonta ao sexto século a.C., com os gregos e a construção de 
tropaion (τρόπαιον), que não era apenas “uma confirmação simbólica do sucesso ‘real’ 

                                                           
7 O termo tropaion/tropaeum designa um memorial ou monumento erguido no campo de batalha onde o 
inimigo foi derrotado, sendo dedicado ao deus a quem a vitória era atribuída; ou quando se tratava de uma 
vitória naval o monumento era erguido na costa mais próxima, sendo dedicado a Poseidon/Netuno;  
(Pritchett, 1974: 275). Está mais comumente associado aos monumentos antropomórficos nos quais as armas 
capturadas dos inimigos eram dispostas em suportes de madeira, às vezes com um par de galhos em forma de 
braços. Nestes casos, esses troféus de guerra não precisavam necessariamente estar fixados nos locais onde os 
inimigos foram derrotados, de tal forma que poderiam até mesmo fazer parte da procissão triunfal dos 
generais vitoriosos, o que era bem comum em Roma. No que se refere ao monumento construído por 
Otaviano, apesar das fontes escritas não se utilizarem do termo tropaion/tropaeum, optamos por utilizar esta 
nomenclatura por se tratar de um monumento dedicado à vitória, um verdadeiro troféu de guerra; além de ser 
o termo comumente utilizado pela historiografia que trata do assunto. Tonio Hölscher (2006: 33) considera o 
tropaeum de Otaviano como um grande “landscape trophy”, uma espécie de monumento territorial. 
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do vitorioso; era o próprio ato de sucesso”. Este autor ressalta que deste tempo, 
passando pelo período Helenístico até o período imperial em Roma, tropaia/tropaea 
foram cada vez mais usados “para a orquestração visual de espaços públicos dentro 
das cidades”; e assumiram papel de destaque na transformação das conquistas 
militares em poder político.  

 
O grandioso tropaeum erigido por Otaviano situava-se na encosta sul da colina 

de Michalitsi, com sua parte frontal voltada para Nicópolis, bem como para o 
promontório de Ácio mais abaixo. Assim, o Golfo de Ambrácia situava-se à 
esquerda, o Mar Jônico à direita e Ácio situava-se a sudeste. Tal monumento, ao 
gravar em pedra os feitos do general vitorioso, fixando na memória um 
acontecimento histórico, tornou-se o que Aleida Assmann (2011: 359) denominou 
de um local memorativo, um local cuja força vinculativa com o passado “repousa 
sobre uma narrativa resgatada e legada adiante”. O tropaeum construído por 
Otaviano tinha como objetivo perpetuar este acontecimento. 

 
O monumento constituía-se uma espécie de santuário ao ar livre, composto 

por dois terraços (Fig. 2). A partir do lado sul, podia-se ver o primeiro terraço com 
uma parede de contenção maciça em opus caementicium8. Sobre ela se encontrava a 
fachada (a segunda parede de contenção) do segundo terraço; nesta fachada estavam 
dispostos, alinhados em ordem de tamanho da esquerda para a direita, 36 rostra9 de 
bronze de navios derrotados na batalha de Ácio e acima dos rostra se encontrava 
uma longa inscrição em latim. O segundo terraço media 62 x 50 m, no qual estava 
construída uma stoa com o formato de  fechando os lados oeste, norte e leste. No 
amplo espaço aberto situado no centro do terraço encontravam-se duas bases que 
devem ter servido de pedestais para estátuas; e um monumental altar decorado com 
relevos (Zachos, 2003: 67-89). 

 

                                                           
8 Obra feita em concreto. O concreto romano foi um material resistente, versátil e prático amplamente 
utilizado no fim da República e ao longo de todo o período imperial. Consistia geralmente numa mistura de 
água, areia, cal e cascalho. No segundo livro de sua obra (De Architectura) Vitrúvio desenvolve explicações 
sobre estes materiais, esclarecendo quais os melhores tipos de areia, quantidade de cal utilizada para cada tipo 
de areia, etc. 
 
9 Segundo Zachos (2003: 74), a fachada desta segunda parede de contenção, onde estavam dispostos os rostra 
dos navios media aproximadamente 7 metros de altura. Murray e Petsas (1989) fazem um estudo detalhado 
dos encaixes dos esporões que ainda são visíveis no monumento e por meio de suas dimensões defendem que 
o esporão maior era de navios com dez fileiras de remadores, chegando até o menor esporão, de navios com 
cinco fileiras. Estes autores calculam que o peso de um esporão de uma trirreme era de aproximadamente 200 
kg (Murray; Petsas, 1989: 113). De acordo com Lange (2009: 109) um dos quatro esporões da Antiguidade 
que até agora foi encontrado é de Athlit em Israel. Este esporão pesa 465 kg e é menor do que os do 
monumento de Otaviano.    
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Figura 2: Reconstituição do tropaeum em Nicópolis (Zachos, 2003: 69). 

 

 
Na construção de seu tropaeum, um monumento romano, situado em solo 

grego e que perpetuava um importante acontecimento para o governo de Roma, 
Otaviano mesclou características gregas/helenísticas com características romanas. 

 
Muitos anos atrás, Gagé observou que Otaviano combinou em seu 
memorial ‘as tradições romanas de um troféu com aquelas dos grandes 
monumentos comemorativos do mundo grego’. [...] nós concordamos 
completamente com sua observação de que o desenho misturava tanto 
elementos romanos quanto gregos (Murray; Petsas, 1989: 115). 
 
 

De acordo com Lange (2009: 113), “o modelo de terraço parece ser tanto 
grego como romano [e] embora a stoa possa apontar para algo grego, altares são, 
naturalmente, grego e romano”. Analisando o monumento como um todo, este 
autor defende que apesar de se localizar numa cidade grega e mesclar características 
gregas e romanas, o monumento era essencialmente romano. 

 
A técnica de construção utilizada foi o opus reticulatum, uma forma de 
construção muito romana e não grega. A técnica usada era romana e isso 
faz o monumento romano. Talvez latim não seja estranho em um 
contexto grego, mas uma inscrição apenas em latim e sem mencionar o 
inimigo faz pouco sentido em um contexto local, mas muito sentido em 
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um contexto romano. Este era um monumento romano para romanos, 
construído no local, e naturalmente também num dado contexto grego 
(Lange, 2009: 116-117). 
 
 

Atualmente muito pouco restou deste monumento. Temos partes das paredes 
de contenção dos dois terraços; na fachada do que restou do segundo terraço ainda 
são visíveis alguns dos encaixes onde ficavam dispostos os rostra; restou parte dos 
pedestais e da base do altar; além de diversos fragmentos de colunas, relevos e 
outras decorações em mármore e terracota. De modo que as escavações e as 
pesquisas arqueológicas foram fundamentais para o desenvolvimento dos 
conhecimentos acerca deste monumento em ruínas. O primeiro a identificar tais 
ruínas com a antiga Nicópolis foi William Martin Leake em 1805, mas o local exato 
do monumento só foi descoberto em 1913, quando foi parcialmente escavado por 
Alexander Philadelpheus, que acreditou se tratar das ruínas de um templo coríntio. 
Após mais escavações, em 1921, Philadelpheus determinou as dimensões das 
fundações. Em 1925, K. Rhomaios propôs que a forma original do monumento era 
de um recinto simples ou temenos10, contendo os rostra e ao menos duas estátuas. Em 
1926, G. Miliadis em suas escavações encontrou mais algumas partes da inscrição. 
Em 1974, uma nova investigação foi iniciada por P. M. Petsas. E em 1986, W. M. 
Murray em colaboração com Petsas desenvolveram um amplo trabalho de 
investigação do monumento. Em 1995, foi iniciado um extensivo programa de 
escavação, pesquisa e conservação do sítio arqueológico sob a supervisão de 
Konstantinos Zachos, sendo este atualmente o pesquisador que mais se destaca com 
suas pesquisas e publicações referentes a Nicópolis (Murray; Petsas, 1989: 12-21; 
Zachos, 2003: 66-67; Lange, 2009: 107). 

 
A partir dos achados arqueológicos e dos estudos destes autores, podemos ter 

uma noção mais precisa de como teria sido o monumento construído por Otaviano 
no local onde ele tinha levantado acampamento, monumento este que servia de 
memorial para a sua vitória contra Marco Antônio e Cleópatra, além de ser um local 
sagrado estreitamente ligado aos jogos de Apolo Ácio.   

 
Embora, inicialmente, o monumento pareça relativamente isolado, os 
jogos para Apolo com teatro e estádio estão situados na base da colina. 
Eles foram claramente construídos com esta conexão em mente. Talvez 
Otaviano tenha tomado os auspícios no local antes da batalha, 
possivelmente para Marte e Netuno, e talvez para Apolo. O altar do 
monumento provavelmente foi usado para sacrifícios nos jogos (Lange, 
2009: 107). 
 
 

Segundo Zachos, o monumento parece ter influenciado o traçado da nova 
cidade, de tal forma que, de acordo com evidências de recentes pesquisas, uma rua 

                                                           
10 Recinto sagrado, muitas vezes delimitado por muros ou por fileiras de pedras, consagrado a uma divindade, 
no interior do qual poderia ser erigido um altar ou um templo. 
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central de norte a sul, provavelmente o cardo maximus11, levava diretamente ao lado 
oeste do memorial: 

 
Esta avenida começava em uma porta sul nas muralhas, continuava 
através da porta norte, cruzava a necrópole norte, passava entre o estádio 
e o ginásio no “Proasteion”12, e terminava no monumento. A colina 
sagrada de Apolo e o monumento já eram visíveis da porta norte da 
cidade. Como o visitante alcançava o lado oeste do monumento, ele 
primeiramente via os esporões de bronze e então podia se mover ao 
longo de todo comprimento da segunda parede de contenção em frente 
dos esporões, lendo a inscrição votiva. Depois, subindo a encosta da 
colina pelo lado leste, ele poderia entrar por uma porta até a área aberta 
do terraço superior, onde seus olhos veriam as estátuas e o altar (Zachos, 
2003: 69). 
 
 

Percebemos assim a grandiosidade, a monumentalidade e a visibilidade de tal 
tropaeum, ressaltando aos olhos de seus visitantes os acontecimentos por trás de sua 
construção e consagração e o nome daquele que se jactava de ter estabelecido a paz 
após anos de guerra civil. Este importante monumento naval foi oferecido por 
Otaviano aos deuses que o teriam ajudado a conquistar esta vitória. 

 
No que se refere aos deuses aos quais o monumento foi dedicado, existe uma 

inconsistência entre as fontes que tratam sobre isso, pois de acordo com Suetônio 
(A Vida dos Doze Césares, Augusto. XVIII), Otaviano “consagrou a Netuno e a Marte 
o local do acampamento que utilizara, ornando-o com espólios navais”. Nesta 
passagem, Suetônio não faz menção nenhuma a Apolo. Já Dion Cássio (História 
Romana, LI. 1. 3) afirma que Otaviano, “no local onde sua tenda tinha sido 
levantada, construiu um plinto de pedras quadradas, que foi ornamentado com os 

esporões dos navios capturados, e erigiu sobre ele um ἕδος para Apolo, que estava 
aberta ao céu”. 

 
Muitas hipóteses já foram lançadas para tratar sobre tal assunto, de tal modo 

que listamos abaixo as principais hipóteses sintetizadas por Lange (2009: 117-120) 
em sua obra. 

 
1º O monumento foi dedicado a Marte, Netuno e Apolo e Suetônio estava 

errado. No entanto, de acordo com Lange, esta hipótese não se sustenta ao ser 
confrontada com os vestígios arqueológicos da inscrição, no qual pode-se 
reconstituir o nome de Marte e Netuno, mas não o de Apolo. 

 

                                                           
11 O cardus maximus era a rua principal da cidade, seguia a orientação norte-sul e se cruzava com outra rua 
principal cuja orientação era leste-oeste, o decumanus maximus.   
 
12 A palavra proasteion é comumente usada para se referir à periferia urbana, denotando uma zona geográfica 
fora ou afastada da cidade propriamente dita. 
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2º A parte superior do monumento, com o altar e as estátuas, foi dedicada a 
Apolo e a parte inferior, com a inscrição e os esporões, a Marte e Netuno, o que 
seria contrário à evidência de Suetônio. Lange lembra, também, que os dois terraços 
foram construídos porque o solo era instável na área, de modo que não era a 
intenção principal fazer do monumento um monumento duplo, mas uma 
necessidade simples.  

 
3º O campo foi dedicado a Marte e Netuno, como mencionado por Suetônio, 

e Dion Cássio está errado. Para Lange, esta é uma possível solução, pois a inscrição, 
em sua reconstrução, apenas menciona Marte e Netuno. A colina era sagrada para 
Apolo (como menciona Estrabão. Geografia, VII. 7. 6), o monumento a Marte e 
Netuno. 

 

4º Se a palavra hedos (ἕδος) usada por Dion Cássio (História Romana, LI. 1. 3) 
for interpretada como estátua, as fontes podem ser reconciliadas se aceitarmos que 
havia uma estátua a Apolo no monumento ou em frente a ele. De acordo com 
Lange, o fato de que os jogos eram para Apolo torna mais provável a existência da 
estátua, de modo que deve ter havido uma modificação, já que o monumento 
primeiramente foi dedicado a Marte e Netuno em 29 a.C. e posteriormente, quando 
os jogos de Apolo foram estabelecidos, Apolo foi incluído no monumento por meio 
de sua estátua13. 

 
Seja como for, os três deuses desempenharam um papel importante nas 

vitórias de Otaviano desde o tempo do triunvirato até a batalha final em Ácio, de 
modo que estes deuses estavam ligados a Otaviano e a suas vitórias por terra e por 
mar e foram devidamente homenageados14. 

 
O complexo de estruturas que compôs este santuário a céu aberto era 
tanto um símbolo da vitória e do poder de Otaviano como também um 
monumento de propaganda política e religiosa. Seu domínio se 
estabeleceu pela vontade dos deuses que o assistiram na vitória e na 
criação da nova ordem de coisas, trazendo paz em terra e mar, como está 
inscrito – sem dúvidas por ordens do vencedor – na inscrição votiva do 
monumento (Zachos, 2003: 65).  

                                                           
13 De acordo com Suetônio (A Vida dos Doze Césares, Augusto. XCVI) e com Plutarco (Antônio, LXV), 
Otaviano teria colocado no monumento as estátuas de bronze de um homem e de um asno, pois Otaviano os 
teria encontrado antes da batalha e ao perguntar seus nomes o homem teria dito se chamar Eutychos (nome 
relacionado à sorte) e que seu asno se chamava Nikon (nome relacionado à vitória). No entanto, não há 
evidências materiais que comprovem a existência nem de uma estátua de Apolo, nem da estátua do homem e 
seu asno. Para Lange (2009: 119), se a estátua de Apolo não estivesse colocada no próprio monumento, 
poderia estar em frente ao muro de contenção do terraço inferior, onde há uma base grande, que foi 
considerada como um altar, mas o autor duvida que esta estrutura fosse ideal como base de uma grande 
estátua. Zachos (2003: 70-71) defende que esta estrutura poderia ser um naiskos ou uma cela com um nicho 
para uma estátua votiva.  
 
14 E em se tratando de Apolo e Marte, podemos ressaltar ainda mais sua ligação com Otaviano, já que este lhe 
dedicou suntuosos templos em Roma, o templo de Apolo Palatino, consagrado em 28 a.C. e o templo de 
Marte Vingador, consagrado em 2 a.C. 
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Tal inscrição, como já mencionamos, estava disposta no alto da segunda 
parede de contenção, acima dos esporões, possuindo, assim, grande visibilidade. O 
conteúdo de tal inscrição é de grande importância para a compreensão do 
monumento como um todo e do contexto relacionado à sua construção. A longa 
inscrição em latim foi encontrada bastante fragmentada e incompleta, de modo que 
ao longo das diversas escavações foram encontrados 33 blocos de pedras, dos quais 
10 se perderam e alguns não contêm inscrição (Zachos, 2003: 74-76).  

 
Por meio da análise destes blocos encontrados e das contribuições de outros 

autores, Murray e Petsas (1989: 76) propuseram a seguinte reconstituição: 
 

vacat Imp · Caesa]r · Div[i · Iuli · ]f · vict[oriam · consecutus 
· bell]o · quod · pro [·r]e[·]p[u]blic[a] · ges[si]t · in · hac · 
region[e · cons]ul [· quintum · i]mperat[or · se]ptimum · pace 
[·] parta · terra [· marique · Nep]tuno [· et · Ma] rt[i · c]astra 
[· ex · ] quibu[s · ad · hostem · in]seq[uendum egr]essu[s · est 
· navalibus · spoli]is [· exorna]ta · c[onsacravit vacat 
 
Imperator César, filho do Divo Júlio, seguindo a vitória na 
guerra que ele fez em nome da Res Publica nesta região, 
quando foi Cônsul pela quinta vez e Imperator pela sétima vez, 
depois que a paz fora garantida em terra e mar, consagrou a 
Netuno e Marte o campo do qual ele partiu para atacar o 
inimigo, agora ornamentado com espólios navais (Murray; 
Petsas, 1989: 76; Zachos, 2003: 76; Lange, 2009: 109-110). 

 
Essa reconstituição é geralmente aceita, exceto pelo fato de que nos 

fragmentos encontrados nas escavações de Zachos um novo bloco possui as letras 
TI · NEP, de modo que o mais provável seria [MAR]TI · NEPTUNO[QUE]. 
Aparecendo, Marte, portanto, antes de Netuno.  

 
Além disso, a inscrição permite deduzir a provável data de construção do 

monumento, já que menciona que Otaviano era Imperator pela sétima vez, ou seja, 
após a vitória sobre Alexandria em 30 a.C. Além disso, não aparece na inscrição o 
título Augustus que Otaviano recebeu em 27 a.C., de modo que o monumento foi 
construído entre 30 a.C. e 27 a.C. Além disso, o trecho pace parta terra marique está 
tradicionalmente ligado ao fechamento das portas do templo de Janus15 em 29 a.C. 
(Lange, 2009: 110-111). 

  

                                                           
15 Este pequeno templo que se localizava no Fórum Romano mantinha suas portas abertas quando Roma 
estava em guerra e as fechava quando Roma estava em paz. Desde a fundação de Roma até a vitória em 
Alexandria as portas do templo haviam sido fechadas apenas por duas vezes, o que simbolizava a grande 
importância de Otaviano enquanto restaurador da paz e da tranquilidade internas. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


131 
Cunha, Macsuelber de Cássio Barros da 

Perpetuação e materialização da vitória: Ácio, Nicópolis e o tropaeum de Otaviano 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 116-142. ISSN: 2014-7430 

Otaviano pode até mesmo ter participado da consagração do monumento em 
29 a.C. antes de voltar para Roma. Se isso for correto, surgem outras questões, pois 
o altar monumental no terraço superior, do qual falamos mais à frente, possuía em 
seu friso relevos retratando uma procissão triunfal da qual Otaviano fazia parte 
(provavelmente seu triplo triunfo), de modo que há duas possibilidades: 1º o altar 
no terraço superior não estava concluído em 29 a.C. e sua decoração foi feita depois, 
inspirada no triplo triunfo de Otaviano, sendo concluída antes de 27 a.C. para as 
celebrações dos Jogos de Apolo Ácio; 2º o altar estava pronto em 29 a.C. e continha 
em seu friso imagens idealizadas de uma procissão triunfal, ou imagens projetadas 
de como deveria ser o triunfo de Otaviano após a vitória em Ácio.   

 
Pelas representações encontradas nos fragmentos e sua riqueza de detalhes ao 

retratar o triunfo de Otaviano, acreditamos que a primeira hipótese seja a mais 
provável, de modo que as representações da procissão triunfal presentes do friso do 
altar devem ter se inspirado no triplo triunfo de Otaviano, em Roma. Seja como for, 
o importante é perceber como a construção deste monumento foi importante e 
esteve extremamente relacionada com a memória ligada a um acontecimento 
histórico, memória esta que foi amplamente utilizada por Otaviano a partir de então 
e durante todo o seu governo, na construção de todo um discurso político, religioso 
e social que legitimava seu poder e domínio. 

 
Resta-nos tratar com um pouco mais de atenção sobre as construções 

existentes no terraço superior, onde se localizava a stoa, o grande altar monumental e 
os pedestais de estátua. 

 
No que se refere à stoa em formato de  (Fig. 2), Zachos (2003: 77-81), a partir 

das escavações e dos fragmentos encontrados, defende que a mesma possuía cerca 
de 15 colunas na colunata externa do lado norte. A presença de fundações aponta 
para a existência de uma colunata interna ao longo dos três lados da stoa. Foram 
encontrados capitéis dóricos, jônicos e coríntios, embora este autor acredite que 
algumas destas devem ser de restaurações posteriores a Augusto. Foram 
encontrados também 22 tambores de colunas, 11 estriados e 11 não. As simas16 em 
terracota se agrupam em dois grupos. O primeiro com representações da loba 
amamentando os gêmeos Rômulo e Remo, uma referência clara aos mitos de 
fundação de Roma e que se relacionam também com Marte, pai dos gêmeos. O 
segundo grupo de simas contém representações de golfinhos com as caudas 
levantadas, uma alusão relacionada à vitória naval e a Netuno. Foram encontrados 
também diversos antefixos17 na forma de palmetas.18 

                                                           
16 Sima é a borda virada para cima de um telhado que atua como uma calha.  
 
17 O antefixo é um bloco ornamental colocado verticalmente ao longo dos beirais dos telhados. 
 
18 As simas, os antefixos e outros fragmentos em terracota fazem parte da mostra “O monumento de 
Augusto”, que se encontra em exposição no Museu Arqueológico de Nicópolis (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Νικόπολης). Maiores informações e fotos da exposição podem ser encontradas no site 
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Em 2001, a equipe de Zachos encontrou, a sudeste do altar monumental, uma 
base semicircular em mármore19 (Fig. 3a), medindo cerca de 70 centímetros de 
altura e um metro de diâmetro (Zachos, 2003: 89). O relevo que decora a base 
possui estilo arcaizante, representando 10 deuses e heróis do panteão grego, sua 
borda superior é decorada com um friso que traz em seu padrão representações de 
lótus e palmetas.  

 
O grupo de deuses e heróis, numa espécie de procissão, pode ser dividido 

em dois: no primeiro grupo, sete figuras caminham em direção à direita e no 
segundo três figuras em direção à esquerda. O primeiro grupo é precedido pela 
tríade apolínea: Apolo com sua lira e plektron, em seguida vem Ártemis com a aljava 
no ombro esquerdo, o arco na mão esquerda e com a mão direita puxando um 
cervo levantado nas pernas traseiras (Fig. 3b). Sua mãe Leto, com a cabeça 
parcialmente coberta e usando uma coroa, vem em seguida (Fig. 3c). Depois 
Hermes vem acompanhado por três graças de mãos dadas (Fig. 3d). O segundo 
grupo é composto por três figuras que se movem em direção à esquerda. Atena vai à 
frente deste grupo menor (Fig. 3e), sua mão direita segura o elmo, enquanto a 
esquerda leva a lança. Héracles segue Atena, virando a cabeça e olhando para trás 
(Fig. 3f). Usa a pele de leão que cobre a cabeça e está amarrado com um nó na altura 
do pescoço. Com a mão direita ele segura a clava no ombro e na esquerda leva o 
arco e a aljava. A última figura do grupo, provavelmente identificando Hera ou 
Hebe, vestindo um himation, um elaborado cinto e usando uma coroa (Zachos, 2003: 
89; 2007: 414-415). 

 
 

     
Figura 3a: Base semicircular em mármore Figura 3b: Apolo e Artemis (Zachos, 2007: 313). 

                                                                                                                                                                          
http://epirustreasures.gr/?p=1010&lang= , onde também pode ser realizada uma visita 
virtual.  

 
19 Esta peça também faz parte do acervo do Museu Arqueológico de Nicópolis (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Νικόπολης), onde se encontra em exposição. 
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Figura 3c: Leto (Zachos, 2007: 314).       Figura 3d: Hermes seguido das três graças  
                                                                                          (Zachos, 2008: 66-67). 
 

                                                             
Figura 3e: Atena (Zachos, 2007: 314).                Figura: 3f: Héracles (Zachos, 2007: 314). 

 

 
No que se refere ao altar monumental (Fig. 4), o mesmo se localizava sobre 

uma fundação retangular de 22 x 6,5 m e era ricamente decorado com motivos 
navais, além de conter representações de uma procissão triunfal (Zachos, 2003: 82-
83; 2007: 417-419). De acordo com Hölscher: 

 
Monumentos eram projetados para perpetuar a memória da guerra e 
vitória para futuras gerações; assim eles tinham que transformar o 
impacto imediato celebrado em um triunfo em algum conceito 
ideológico generalizante. O meio mais eficiente para alcançar este fim 
são imagens. Existem dois meios principais de conceituar feitos de glória 
militar e outros feitos de prestígio em imagens: ou por uma deliberada 
escolha de assuntos significativos de representação ou pela linguagem 

http://www.revistarodadafortuna.com/


134 
Cunha, Macsuelber de Cássio Barros da 

Perpetuação e materialização da vitória: Ácio, Nicópolis e o tropaeum de Otaviano 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 1, pp. 116-142. ISSN: 2014-7430 

iconográfica e estilística daquela representação. Ambos os meios foram 
explorados na arte triunfal romana a um grau extremo (Hölscher, 2006: 
43). 
 
 

Figura 4: Reconstituição do altar monumental (Zachos, 2007: 311). 
 

 
Tal utilização da imagem abordada acima, pode ser percebida nos fragmentos 

de relevo que foram encontrados ao redor do local onde ficava o altar. De acordo 
com Zachos (2007: 417), o fato dos achados arqueológicos estarem bastante 
fragmentados dificulta grandemente sua restauração e reconstituição, de modo que 
se trata de um trabalho em andamento. No entanto, a classificação preliminar do 
material, permitiu ao autor o reconhecimento de vários temas pictóricos e 
agrupamento em 3 categorias principais: 1- Fragmentos com representações de 
armas e partes de navios; 2- Fragmentos com decoração floral; 3- Fragmentos que 
representam um triunfo. 

 
Na primeira categoria, Zachos (2007: 418) divide os fragmentos em um grupo 

com representações de escudos, elmos, lanças e espadas; e em um segundo grupo 
que inclui peças ou acessórios de navios, como proa, popa, esporões, etc. Os temas 
e o tamanho dos relevos da primeira categoria leva este autor a considerá-los como 
parte de um único friso na composição arquitetônica do altar e devido ao tamanho, 
Zachos defende que este friso deve ter ocupado a parte inferior do altar, acima da 
qual se encontraria o friso contendo a representação da procissão triunfal (Fig. 5). 
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Figura 5: Reconstituição do friso do altar monumental (Zachos, 2007: 311) 

 

 
A segunda categoria contém um número relativamente pequeno de 

fragmentos com decoração vegetal. Segundo Zachos (2007: 419), a restauração da 
posição exata destes fragmentos ainda não é viável, mas provavelmente comporiam 
o friso superior. O autor lembra que este tipo de decoração pode ser encontrado em 
vários monumentos da época de Augusto, como no Templo de Apolo Sosiano e na 
Ara Pacis. 

 
A terceira categoria contém os fragmentos relativos à procissão triunfal. Os 

estudos de Zachos revelam a existência de dois fragmentos retratando trompetistas 
que deveriam compor a primeira parte do triunfo. Dentre os despojos de guerra que 
teriam sido mostrados na procissão triunfal, este autor defende a presença de 
esporões dos navios derrotados, usando a passagem em que Propércio menciona os 
rostra de Ácio levados na Via Sacra20, o que é bastante provável em se tratando de 
um triunfo naval; no entanto, a partir de dois fragmentos que mostram a parte 
superior da proa de um navio, numa das quais é possível ver parte do rosto de 
alguém seguindo à frente do navio em direção à esquerda, o autor defende que a 
cena provavelmente retrata um navio inteiro levado sobre rodas na procissão 
triunfal. Em alguns fragmentos, o autor identifica partes de troféus de guerra e das 
fercula que levavam os despojos. Alguns fragmentos são identificados pelo autor 
como representações de prisioneiros de guerra. Dois deles representam homens 
com barba. O outro fragmento mostra o tronco de um prisioneiro com braços 
amarrados para trás. Alguns fragmentos retratam os animais levados para o 
sacrifício. Outros fragmentos mostram lictores com os fasces nos ombros. Todos 
estes fragmentos representariam os componentes da primeira parte da procissão, 
que estariam à frente da quadriga de Otaviano (Zachos, 2007: 422-424).21 

                                                           
20 Actiaque em Sacra via currere rostra (Propércio. Elegias, 2.1.35). 
 
21 Além das peças em terracota, das quais tratamos anteriormente (vide nota 18), fotos dos 
fragmentos em mármore que compunham o friso do altar monumental , os quais foram 
citados em nosso trabalho, também fazem parte da exposição  “O monumento de Augusto”, do 
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Segundo Zachos (2007: 424), Otaviano em sua quadriga, seguido pelos 

magistrados e senadores, estão representados em uma grande placa do friso, em 
cinco fragmentos que juntos totalizam 1 metro de altura por 3 metros de 
comprimento. A quadriga triunfal é ricamente decorada; nela pode-se ver Otaviano 
em pé, segurando o ramo de louro em sua mão direita e tendo à sua frente, junto a 
ele na quadriga, duas crianças, um menino e uma menina (Fig. 6). De acordo com 
este autor (Zachos, 2007: 428), três crianças estavam mais propensas a serem as 
referidas na carruagem, sua filha Júlia de seu primeiro casamento com Escribônia, 
que tinha 10 anos, Tibério, filho de Lívia, que tinha 13 ou 14 anos, Marcelo, filho de 
sua irmã Otávia, que tinha 13 anos, no entanto, ele esclarece que o menino não 
poderia ser nem Tibério nem Marcelo, pois como conta Suetônio, estes estariam em 
cavalos à esquerda e à direita da quadriga. Segundo este autor, outra possibilidade 
seria Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, e embora esta hipótese contrarie o relato 
de Dion Cássio, o autor sustenta a tese de que os relevos históricos da arte romana 
muitas vezes não refletem os eventos como eles aconteceram, mas como deveria ter 
acontecido, e que nas obras de Nicópolis, Otaviano queria promover uma política 
de reconciliação, demonstrando sua clementia ao se fazer representar com os filhos de 
Antônio e Cleópatra. Não concordamos com esta hipótese e cremos que o mais 
provável é que as crianças fossem Júlia e Druso, irmão de Tibério, como defende 
Mary Beard (2007: 224-225).  

 
 

 
Figura 6: Fragmento do friso do altar. Quadriga triunfal (Zachos, 2007: 319). 

 
 

Em outro fragmento da mesma placa, temos o grupo que seguia a quadriga, 
composto de nove homens em procissão da direita para a esquerda, todos com uma 

                                                                                                                                                                          
Museu Arqueológico de Nicópolis; onde também se encontram fotos dos fragmentos retratados 
nas figuras 6 e 7 de nosso artigo.  
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toga curta simples (toga exigua) e coroas de louros na cabeça (Fig. 7). O homem à 
frente deste grupo toca a parte traseira da quadriga com a mão direita. Noutro 
fragmento, precedendo a quadriga vemos dois homens barbados, a cavalo, coroados 
com uma coroa de louros e que, como mostram suas roupas, não são romanos (Fig. 
8). Há ainda um fragmento mostrando um escravo segurando as rédeas dos cavalos 
e olhando para trás, em direção à quadriga triunfal (Zachos, 2003: 90; 2007: 424-
425). 

 

 
Figura 7: Fragmento do friso do altar. Magistrados (Zachos, 2007: 319) 

 
 

 
Figura 8: Fragmento do friso do altar. Magistrados (Zachos, 2007: 320) 
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Todos estes fragmentos nos permitem ter uma ideia de como seria 
decorado o altar monumental que se localizava em lugar de destaque centralmente 
disposto no terraço superior de seu tropaeum. Com ele Otaviano demonstrava seu 
poder que se tornava cada vez mais fortalecido e centralizado, eternizando a vitória 
que marcaria o início de uma nova forma de governo, à qual damos o nome de 
Principado. As representações relativas à vitória em Ácio ressoariam em diversos 
monumentos augustanos, pois rostra foram levados para Roma e colocados em 
importantes edifícios do fórum romano; os dois importantes templos construídos 
por Otaviano, de Apolo Palatino e de Marte Vingador, juntamente com os 
complexos arquitetônicos aos quais pertenciam, faziam alusão direta ou indireta à 
vitória em Ácio e aos deuses que ajudaram Otaviano nesta vitória.  

 
Consideramos, assim, que este monumental tropaeum construído fora de Roma 

desempenhou um importante papel para a região, seus habitantes e os romanos que 
passavam por Nicópolis. De acordo com Lange (2009; 114), o cenário grego onde o 
monumento se localizava não deve nos fazer esquecer Roma, pois a inscrição 
explica a batalha de Ácio em termos romanos, ou seja, em latim. É uma 
comemoração no local de uma vitória romana, de modo que para este autor essa é a 
razão do monumento, isto é, comemorar uma vitória que acabou com as guerras 
civis. De tal forma que o tropaeum, mais do que trazer representações relacionadas à 
guerra, trazia uma mensagem de paz, ou seja, da paz que derivava da guerra.  

 
A enorme escala do monumento revelava o amor do general pela 
grandeza helenística quando ela podia ser direcionada para uma 
mensagem adequada. Para o local suburbano de seu antigo campo, e para 
o monumento primário de sua Cidade da Vitória, o desenho do 
monumento habilmente e efetivamente entregava esta mensagem. Era 
uma mensagem de paz – paz trazida da força e com a ajuda dos deuses 
(Murray; Petsas, 1989: 124). 

 
 

Como dissemos antes, este monumento, construído por romanos em uma 
cidade grega, mesclava ambas as tradições, além disso, o friso presente no altar 
monumental pode ser classificado na categoria dos relevos históricos, bastante 
apreciados pelos romanos. Erich Gruen (1992: 182), ao tratar sobre as características 
e singularidades da arte romana e de sua inspiração nos modelos helênicos, afirma 
que as atitudes de Roma com relação à arte helênica eram complexas e sutis e não 
há dúvidas quanto à admiração dos romanos com relação a esta arte, mas não se 
trata apenas de uma questão de veneração. O grupo aristocrático de Roma 
comissionou artistas gregos e canalizou a arte deles para exibir as conquistas 
romanas e realçar a vida pública romana, de modo que os artistas gregos exibiam 
suas habilidades, mas ocupavam um cargo subordinado. Para este autor, os relevos 
históricos republicanos e do início do Principado, se utilizavam das convenções da 
arte helênica para comunicar o caráter e os valores da liderança de Roma. Muito 
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mais do que falar sobre a Grécia, tais monumentos falavam sobre o poder romano. 
Essa era a mensagem do tropaeum de Otaviano. 

 
Todos os atos de Otaviano e de seu grupo de apoio após a vitória em Ácio 

visavam perpetuar a memória relacionada com a batalha, enaltecendo a imagem do 
Imperator Caesar, transformando a vitória em poder político.  

 
Conquistas militares concretas tinham de ser transformadas em valores 
sociais e políticos; sucesso coletivo de guerra em solidariedade política e 
identidade; e bravura individual em posição social e autoridade política. 
Esta transformação poderia ser alcançada por diversos meios: primeiro 
através de festividades e rituais pelos quais a população poderia 
participar na celebração das guerras; segundo, através da construção de 
monumentos públicos pelos quais a memória de feitos gloriosos era 
perpetuada; terceiro, através da fundação de edifícios públicos, templos, 
teatros, banhos, e assim por diante, a partir dos espólios pelos quais os 
sucessos militares eram transformados em um benefício duradouro para 
toda a comunidade; e quarto, pela criação de uma atmosfera ideológica 
em que guerras e vitórias eram concebidas e comemoradas como a 
fundação do bem estar coletivo (Hölscher, 2006: 35-36). 
 

 

Todas as medidas elencadas por Hölscher no trecho acima para conseguir 
fazer estas transformações foram adotadas por Otaviano, tanto em Ácio quanto em 
Nicópolis, após a sua vitória. Dentre as festividades e rituais pelos quais a população 
poderia participar na celebração das guerras, se encontram os jogos de Apolo Actius, 
reorganizados por Otaviano e estreitamente ligados com Nicópolis; no que se refere 
à construção de monumentos públicos pelos quais a memória de feitos gloriosos era 
perpetuada, temos em Ácio o monumento com os dez navios de guerra (dekanaia) e 
o tropaeum em Nicópolis; no que diz respeito aos edifícios públicos, em Ácio 
podemos citar a restauração do antigo templo dedicado a Apolo e em Nicópolis 
temos a construção de estádio, ginásio, teatro e banhos.  

 
Por fim, podemos dizer que a partir da derrota de Marco Antônio e Cleópatra 

foi propagada a imagem de Otaviano como o restaurador da paz, harmonia e 
prosperidade. Essa imagem positiva de Otaviano, que foi construída e propagada 
após sua vitória em Ácio e Alexandria, foi moldada e recebeu sua representação 
material, pela primeira vez, por meio dos monumentos e edifícios construídos em 
Ácio e em Nicópolis, a cidade da vitória fundada por Otaviano.  
 
 

Considerações Finais 

 

Em virtude de tudo o que foi exposto, podemos perceber a importância, não 
só política, como também simbólica, da vitória de Otaviano sobre Marco Antônio e 
Cleópatra, vitória esta que foi prontamente transformada em algo palpável ao ser 
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representada e materializada nos monumentos construídos por Otaviano, tanto em 
Ácio quanto em Nicópolis, inscrevendo em pedra os feitos do futuro Augusto. Esta 
temática relacionada às vitórias de Otaviano e à sua imagem enquanto triunfador, 
que foi inicialmente utilizada nos monumentos de Ácio e Nicópolis, seria, a partir de 
então, amplamente utilizada ao longo de seu governo, e estaria presente em muitas 
outras obras arquitetônicas que seriam erigidas em solo Romano após sua volta em 
29 a.C.    

 
Deste modo, a reconstrução do antigo templo de Apolo em Ácio, o 

monumento com os dez navios de guerra (dekanaia), a fundação de Nicópolis, a 
reorganização dos jogos em honra a Apolo Actius e principalmente seu grandioso 
tropaeum, serviriam para divulgar e perpetuar uma memória relacionada à vitória 
naval de 31 a.C., projetando uma imagem positiva do general vitorioso, daquele que 
conferira um término às guerras civis e que levaria a Roma, como espólios de 
guerra, as extraordinárias riquezas egípcias.  

 
Portanto, estes expressivos monumentos construídos em Ácio e Nicópolis 

desempenharam um importante papel para a região, para seus habitantes e para os 
romanos que passavam por estes locais, pois visavam perpetuar a memória 
relacionada com a batalha, enaltecendo a imagem do Imperator Caesar, transformando 
sua vitória em poder político. Tal prática de utilização da arquitetura e de 
monumentos para a perpetuação da memória ligada a este acontecimento histórico 
foi amplamente utilizada por Otaviano a partir de então e durante todo o seu 
governo, na construção de todo um discurso político, religioso e social que 
legitimava seu poder e seu governo. 
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