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mulher



Como fazer uma Túnica dórica
use um rectângulo de tecido. 

ombros

cintura

pregadeiras
aberturas 
braços

TÚNICA - simples com mangas  (usada por todos independente do esta-
tuto).

MEDIDAS

Masculina - metade da altura entre o joelho e o tornozelo, as dos 

soldados mais curtas.
Femininas - Até ao tornozelo.
Crianças - até ao joelho.

TECIDOS

Lã cardada - pobres e escravos
Lã ou linho processado - ordem senatorial ou equestre (com duas 
fitas púrpura, e quanto maior a dimensão, maior o estatuto).

Escravos, plebeus e mesmo soldados costumavam usar apenas uma 
túnica sobre o corpo.

Em roma vestia-se uma túnica com a toga por cima.

TOGA
Toga viril (toga puralvirillis) - lisa, de lã branca, homens roma-

nos assim que atingissem a idade adulta 17 anos.

Toga pretexta (toga praetexta) - branca com uma banda larga de cor 
púrpura. Usada por rapazes até aos 16 anos, pelas jovens que ainda 
nao tinham casado e pelos principais magistrados e sarcedotes.



Toga cândida (toga candida) - branco imaculado,candidatos a cargos 
públicos (brancura realçada com cré).

Toga picta (toga picta/purpurea) - lã branca ou púrpura usada por 
triunfadores e imperador.

Toga trábea (toga trabea) - toda púrpura ou ornamentada com riscas 
horizontais de cor púrpura. Usada pelos áugures e sacerdotes durante 
os atos rituais.

PÁLIO - manto de origem grega.

STOLA - vestido longo plissado, usado sobre uma túnica (íntima) ge-
ralmente de mangas compridas ou as mangas poderiam ser uma parte da 
estola em si. Era cingida com fitas abaixo do peito ou na cintura.  
A stola era usada a partir do momento em que as meninas casassem. 

stola
usada 
por cima 
de túnica



ORNAMENTOS

Barra preta Barra vermelha


