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Theodor Hauschild nasceu em Erfurt, na Alemanha, em 4 de janeiro de 1929. Em 1956, formou-se 

em Arquitetura e História da Arquitetura na Universidade Técnica de Berlim, onde chegou a 

lecionar, tendo-se doutorado em 1965.  

Iniciou o estudo de monumentos da Antiguidade na Península Ibérica em 1957, atividade que 

sempre desenvolveu como membro do Instituto Arqueológico Alemão em Madrid. 

Theodor Hauschild é um especialista internacionalmente consagrado nos domínios da Época 

Clássica e da Antiguidade Tardia. As suas escavações arqueológicas em Centcelles e Tarragona 

(Catalunha), em Munigua, (Sevilha), em Marialba (Léon), em Las Vegas de Pueblanueva (Toledo), 

em Milreu e em Évora (Portugal), marcaram um percurso único que o destacaram como uma das 

maiores autoridades de hoje reconhecidas internacionalmente no domínio da História da Arte, da 

Arquitetura e da Arqueologia da Antiguidade.  

Iniciou o seu trabalho em Portugal com um estudo inovador, hoje de referência, sobre a Vila 

romana de Milreu, ressaltando a importância do monumento de Milreu da possibilidade do estudo 

pormenorizado da estrutura do “Edifício de Culto”, que conserva toda a altura original e um ainda 

significativo revestimento decorativo. De Évora pode dizer-se que tem sido um dos seus mais 

fecundos campos de trabalho. O templo romano de Évora pertence ao tipo períptero sobre pódio, 

conhecido na Península Ibérica apenas em outras duas cidades: Mérida, capital da Lusitânia, e 

Barcelona. Este templo tem a singularidade de apresentar, em três lados, um tanque de água 

circundante, característica conhecida apenas no templo do forum de Luni, em Itália. Os seus 

estudos sobre os monumentos romanos na Península Ibérica foram resumidos na publicação 

Hispania Antiqua, sobre a época romana, editada em 1993. 

Quer a nível de publicações, conferências ou ensino em cursos universitários, a personalidade e o 

conhecimento de Theodor Hauschild tem vindo a marcar sucessivas gerações de investigadores, 

designadamente em Portugal e em Espanha.  

Ao longo da sua carreira, tem sido merecedor de diversas homenagens e títulos: em 1966 foi-lhe 

atribuído o doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Barcelona, em 1985, foi distinguido 

com a Medalha de Mérito da cidade de Tarragona, em 1991, com a medalha de ouro da cidade de 

Faro, em 1995, recebeu a Cruz de Mérito “Bundesrepublik Deutschland” e em 1996 a medalha da 

cidade de San Jordí, da Generalitat de Catalunya.  

Theodor Hauschild foi diretor da Delegação do Instituto Arqueológico Alemão em Lisboa entre 1980 

e 1994 e continua até hoje a residir em Portugal, mantendo-se ativo através da sua contínua e 

profícua participação em diversas iniciativas científicas e continuando a preparar publicações várias, 

designadamente sobre o templo romano de Évora. 
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