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A cultura greco-romana assumiu-se como uma cultura essencialmente
urbana e, nesse sentido, durante a época expansionista de Roma, a questão do
urbanismo esteve «intimamente ligada à da conquista, administração e ordena-
mento do território pelos conquistadores romanos, ou seja, à romanização»1.
As grandes reformas urbanísticas levadas a cabo nas cidades hispânicas durante
os primeiros tempos do Império, introduziram modelos e formas arquitectó-
nicas tipicamente romanos, entre os quais se destaca o uso do mosaico como
elemento preferencial para o revestimento de superfícies (opus tessellatum).

Tal fenómeno parece também ter ocorrido na cidade portuária de
Felicitas Iulia Olisipo que, na sequência da concessão do estatuto de Município
de Direito Romano, por Octaviano, cerca de 27 a. C.2, terá sido alvo de uma
primeira renovação urbanística.Tal reforma foi ampla e conduziu à fundação do
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«La mosaïque tient un rang très distingué dans les arts décoratifs, c’est-à-dire
dans les ouvrages qui procèdent des arts du dessin et dont les modèles sont
des œuvres d’artistes. Elle est intimement liée au grand art de l’architecture,
sans lequel elle ne peut existir ; elle forme le revêtement par excellence des

grandes surfaces que l’architecture veut décorer; elle vit autant que le
monument lui-même et se prête à merveille aussi bien à la decoration
purement ornamentale quà à la représentation des scènes historiques 

et des sujets de genre».
Gerpach, La Mosaïque, Bibliothêque de l’Enseignement des Beaux-Arts, A. Quantin Éditeur, Paris, s.d., p. 9.

Mosaico Romano. Pormenor dos dois paineis subsistentes ornados respectivamente
com meandro de suásticas e quadrados e de composição ortogonal de quadrilóbulos
de peltas e quadrados. © Arquivo fotográfico da Fundação Millenium BCP

* Mestre em História da Arte

1 MACIEL, M. Justino – “A Arte da Época Clássica”. História da Arte Portuguesa, vol. I. Lisboa: Círculo
de Leitores, 1995, p. 79.

2 A importância de Felicitas Iulia Olisipo – que partilhou a administração conventual com Scallabis
(Alarcão, 1988, p. 125) –, ao que parece, não se esgotou no seu empório marítimo – e de escala
fundamental na navegação atlântica, tanto para norte, na direcção da obscura Britannia, como para
sul, a caminho do “mar do meio”, centro do mundo civilizado –, uma vez que significativa parte da
sua riqueza lhe adveio dos abundantes recursos piscícolas que o Tejo igualmente lhe oferecera.
Nesse sentido, os olisiponenses desenvolveram uma próspera indústria conserveira e de derivados
de peixe, aliás, sobejamente documentada através da identificação de vários conjuntos de cetárias,
ao longo da Baixa lisboeta (Casa dos Bicos – onde se recolheram algumas tesselas –; Banco Comer-
cial Português – com um estabelecimento de banhos associado, no qual se detectaram os primei-
ros mosaicos in situ de toda a cidade de Lisboa –; Mandarim Chinês; Rua dos Fanqueiros e Rua dos
Correeiros) e, na outra margem do rio, em Cacilhas e no Porto Brandão. Por outro lado, note-se
a grande amplitude desta actividade económica, uma vez que a ela estarão associados vários fornos
destinados ao fabrico de contentores cerâmicos (Porto dos Cacos, Quinta do Rouxinol, Garro-
cheira e Porto Sabugueiro), todos eles instalados em possíveis villae dispersas ao longo da chamada
faixa ribeirinha, a sul do Tejo (Amaro, 1995, p. 18).
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a suceder noutras regiões, os primeiros mosaicos hispânicos, se exceptuarmos
os peblle mosaics11, acusaram influências dos tesselados itálicos, em particular
dos ostienses. Este facto justifica-se, também em parte, pelas intensas relações
comerciais estabelecidas com a Itália, nomeadamente através da exportação do
azeite da Bética, do garum da Lusitânia e, ainda, de minérios12. Na verdade,
parece que num primeiro momento a arte musivária foi divulgada por
mosaístas itálicos – em alguns casos itinerantes – e, só a partir do século II é
que se terão começado a «desarrollarse corrientes y matices regionales»13.
Alguns destes mestres musivários terão acabado por se fixar nas cidades, onde
criaram oficinas – como deverá ter sucedido em Olisipo, onde terão existido, ao
longo dos séculos, vários ateliês a laborar em simultâneo. Por conseguinte, na
cidade alto-imperial, os mosaicos de cronologia circunscrita ao século II e,
apesar do estado fragmentário em que se encontram, parecem seguir de perto
o estilo depurado dos mosaicos bicromáticos italianos, denotando certa
dependência dos chamados modelos clássicos14, os quais assumiriam, na época
de Adriano e dos Antoninos, ou seja, já em pleno século II, grande complexida-
de com os seus desenvolvidos esquemas florais e figurativos15.

De facto, os fragmentos de opus tessellatum recolhidos no Claustro da
Sé integram-se pela sua plasticidade – bem como pelo estilo construtivo – no
contexto acima descrito. Os diamantes da banda exterior e o campo revestido
por uma ortogonal de quadrilóbulos tangentes com círculos inscritos formando
polígonos côncavos, revelam influência itálica, com paralelos próximos em dois
mosaicos de Óstia, igualmente datados do século II16. Daquela mesma centúria,
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teatro3 – melhorado na época de Nero, por Caius Heius Primus, flâmine augus-
tal, que ofereceu a orchestra e o proscaenium – e à construção do “possível”
forum corporativo4; e, muito provavelmente, à edificação de um anfiteatro; de
termas; do aqueduto; de um foro municipal, localizável, talvez, nas proximidades
do Largo da Madalena5. Os achados da Sé, por seu turno, puseram a desco-
berto uma série de edifícios ordenados ao longo de uma via, o que de per si
nos permite já obter uma panorâmica, ainda que muito genérica, acerca do
tecido urbano de Felicitas Iulia, em plena época de Augusto. Para além destes,
de abundante epigrafia e de alguns mosaicos, subsistem, ainda que de épocas
diferenciadas, várias outras estruturas da Lisboa romana de certa monta que
importa aqui nomear: a Porta de Ferro6 – que não se trata, afinal, de vetusto
vestígio de um arco do triunfo, mas que possivelmente integraria alguma
construção monumental –; as chamadas Termas dos Cássios – estabelecimento
de banhos edificado no século I a. C. e reconstruído, segundo epígrafe desco-
berta no local, em 336 por Numério Albano, praeses da província da Lusitânia7 –;
um eventual ancoradouro, situado na Rua das Canastras8; uma necrópole, na
Praça da Figueira, com sepulturas datáveis, pelo menos, desde a primeira meta-
de do século I d. C. até ao século III 9; um circo possivelmente com 96x384 m,
cuja spina foi detectada, sob o Rossio, no âmbito das obras de ampliação da
rede do metropolitano.

Nos séculos I e II d. C., o mosaico caracterizou-se por ter sido, também
ele, um fenómeno de cariz urbano10 e os critérios decorativos adoptados pelos
mosaístas e/ou clientes acabariam por estar intimamente relacionados com o
conteúdo funcional de cada espaço a revestir. Neste contexto, e tal como veio

11 Na Península Ibérica, durante o período orientalizante, surgiram os pebble mosaics que seguiram
modelos orientais, trazidos pelos fenícios entre os anos 1000 e 700 a. C. (Blázquez, 1993, p. 103). No
entanto, a banalização do mosaico em opus tessellatum parece ter ocorrido a partir do século I d. C.

12 BLÁSQUEZ, J.M. – “Aportaciones de los mosaicos de Hispânia a la técnica de la fabricacion y a la te-
mática de los mosaicos romanos”. Anas, nº 6. Merida: Museo Nacional de Arte Romano, 1993, p. 101.

13 MORENO GONZÁLEZ, M. – “Aspectos técnicos, económicos, funcionales e ideológicos del mo-
saico romano. Una reflexión. Anales de Arqueologia Cordobesa, nº6. Córdova: Universidad de Cór-
doba, 1995, p.121.

14 Refira-se, a título de exemplo, o caso de Cartagena, onde se observou um fenómeno similar ao de
Olisipo RAMALLO ASENSIO, S. F. – Mosaicos Romanos de Carthago Nova (Hispânia Citerior). Múrcia:
Consejería  de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma, 1985, p. 170.

15 GARCIA Y BELLIDO, A. – Arte Romano. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
1990, pp. 523-527.

16 BECATTI, G. – Scavi di Ostia. Mosaici e Pavimenti Marmorei. Roma: Istituto Polígrafo dello Stato,
Libreria dello Stato, 1961, p. 107 (nº198), fig. 40 e p. 127 (nº233), fig. 52.

3 HAUSCHILD, T. – “O Teatro Romano de Lisboa”. Lisboa Subterrânea. Lisboa: Museu Nacional de
Arqueologia, 1994, pp.65-66

4 RIBEIRO, J.C. – Felicitas Iulia Olisipo. Algumas considerações em torno do Catálogo Lisboa Subterrâ-
nea. Al- madam, 1994. II série, nº3, p.194.

5 ALARCÃO, Jorge – Roman Portugal, II, Gazettear, fasc.2.Warminster, 1988, p. 124 e “Lisboa Romana
e Visigótica”. Lisboa Subterrânea. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, 1994, p.58.

6 Idem, ibidem, p.60.

7 SILVA,A.Vieira da – Epigrafia de Olisipo (Subsídios para a História da Lisboa Romana). Lisboa: Oficinas
Gráficas da Câmara Municipal de Lisboa, 1994, p.48.

8 ALARCÃO, Jorge – Roman Portugal, II, Gazettear, fasc.2.Warminster, 1988, p. 123.

9 Idem, ibidem, p. 125.

10 OLEIRO, J.M. Bairrão –  “Mosaico Romano”. História da Arte em Portugal.Vol. I. Lisboa: Publicações
Alfa, 1986, p. 1133.
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Trata-se de um mosaico com decoração mais complexa do que os anterior-
mente analisados, com o campo dividido em quatro grandes painéis, osten-
tando, alternadamente, composições ortogonais de quadrilóbulos de peltas e
meandros de suásticas com quadrados nos intervalos, evidenciando um inequí-
voco africanismo, patente, não só em muitos dos motivos representados, mas
também no tratamento dado aos mesmos.

Estes mosaicos foram concebidos numa altura em que as características
da musivária – e da arte em geral – se enquadravam já noutro contexto, o qual
havia sido, de certa forma, forjado no seio das vigorosas convulsões políticas,
militares, sociais, económicas, religiosas e mentais que caracterizaram a época
dos Severos. Neste âmbito, a «arte ficou indelevelmente marcada por este
contexto de mudança, dinamizando até ao paroxismo a tensão entre o signifi-
cado e o significante nas imagens tradicionais, preparando assim o advento de
signos e comportamentos artísticos novos»23, fenómeno que, na arte musi-
vária, se reflectiu no horror vacui próprio dos mosaicos baixo-imperiais. E, apesar
de urbanisticamente truncada com a construção de uma muralha, nos finais do
século III ou inícios do IV, que condicionou o seu crescimento, Olisipo ter-se-á
conservado próspera, pois, a manutenção da sua importância administrativa e
económica poder-se-á atestar no «facto da cidade integrar com Ebora (Évora)
e Ossonoba (Faro), o grupo das mais antigas dioceses do território português»24.

Do período paleocristão atente-se no pequeno fragmento de um mo-
saico com inscrição que foi recolhido, misturado numa camada superficial de
entulho na escavação da área correspondente às antigas Termas dos Cássios,
no Palácio Penafiel, juntamente com parte de uma tampa de sepultura datável
do século VI25. Deste fragmento musivo conservam-se apenas as letras VEV, que
poderão corresponder à palavra [REQ]VEV[IT]26, tratando-se, pois – e a crer-se
nesta hipótese –, do que resta de um mosaico tumular, com paralelos, quanto
à tipologia, no mosaico sepulcral de Frende (Baião), datado do século V27.
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podem considerar-se os fragmentos tesselados descobertos numa sondagem
efectuada na Rua dos Correeiros, em plena Baixa Pombalina, os quais poderão
ter pertencido a uma moldura interior ou de separação de esquema de
painéis justapostos, de clara influência itálica, uma vez que este plano teve
origem naquele território, com primeiros exemplos na Teramo e em Via
Ardeatina17.

Foi, no entanto, a partir do século III que as influências norte-africanas se
foram tornando mais insistentes, quer por via do estreitamento dos laços
comerciais18, quer pela fixação de africanos no território peninsular, incluindo a
região olisiponense, da qual dão testemunho numerosas epígrafes. Este facto
traduziu-se na adopção de uma moda africana19 que se viria a manifestar com
particular incidência, e sem menosprezar outras manifestações plásticas, na arte
musivária20. Por conseguinte – e sem se atender aos pequenos fragmentos de
mosaico recolhidos na Casa dos Bicos e aos inconclusivos troços de mosaico
colorido do Claustro da Sé21 e de cronologia bastante incerta –, apenas se
conhecem, mas datados já da segunda metade daquela centúria22, os tesselados
que pavimentavam a zona termal adjacente a uma unidade de fabrico de garum
(sob a actual sede do Banco Comercial Português). Assim, se de um dos pavi-
mentos subsiste pequeno troço, do outro permanece in situ grande parte.

23 MACIEL, M. Justino, – op. cit., p. 103.

24 MANTAS,Vasco – “As cidades marítimas da Lusitânia”. Les Villes de Lusitanie Romaine. Paris: CNRS,
s/d, p. 173.

25 DIOGO, A. D. – “A península de Lisboa entre o Norte Atlântico e o Oriente Mediterrânico –
Fragmento de Sepultura Paleocristã”. Lisboa Subterrânea. p. 232.

26 Esta sugestão foi-nos apresentada pelo Senhor Professor Doutor Justino Maciel, a quem expressa-
mos o nosso agradecimento.

27 OLEIRO, J.M. Bairrão – op. cit. 127.

17 LANCHA, J. – Mosaïques Géométriques. Les Ateliers de Vienne (Isère). Leurs modèles et leur originalité
dans l’empire romain. Roma: “L’Erma” di Breitschneider, 1977, p.35.

18 Mantas (p. 171), refere a existência de ânforas de azeite africanas, dos séculos III e IV d. C., que
confirmarão as relações de Olisipo com o Norte de África durante o Baixo-império.

19 Lídia Fernandes chegou, no âmbito do seu estudo, Capitéis romanos da Lusitânia Ocidental, a idêntica
conclusão.

20 Este fenómeno, no entanto, não se restringiria à Península Ibérica, pois, encontra-se exemplarmente
testemunhado, entre outros, nos mosaicos da Sardenha, da Gália e da própria Itália.

21 Um dos fragmentos de mosaico achados numa cloaca na zona do claustro da Sé figurou na
exposição Lisboa Subterrânea, tendo sido dado à estampa no respectivo catálogo. CAETANO, M.T.
– “A península de Lisboa entre o Norte Atlântico e o Oriente Mediterrânico – Fragmento de
mosaico”. Lisboa Subterrânea. p.224.

22 CAETANO, M.T. – Mosaicos romanos de Lisboa. I – A “Baixa Pombalina”. Conimbriga, vol. XL.
Coimbra: Universidade de Coimbra, 2001, pp-65-82 e OLIVEIRA, C. F. – A villa romana de Rio Maior.
Estudo de mosaicos. “Trabalhos de Arqueologia 31”. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, 2003,
p.109, baseando-se apenas em critérios estilísticos e estabelecendo paralelo com a realidade observa-
da na villa de Rio Maior, afirma que aquele mosaico não pode ser anterior a meados do século IV,
cronologia que não se afigura consentânea com as evidências arqueológicas recolhidas no local, e
das quais já se deu, ainda que breve, notícia: «Ao longo da sua existência sofreu este complexo fabril
inevitáveis reestruturações, com realce para uma que terá ocorrido pela segunda metade do século
III». Amaro/Caetano, 1993-1994, p. 268. Ainda sobre estas estruturas vide Amaro, 1994 e 1995.
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parecem indicar também a presença de um lagar (...). Quanto às vinhas, sabe-
mos, por um testemunho de Políbio, que já se cultivavam no sector meridional
da Lusitânia por meados do séc. II a. C. Embora faltem provas directas, não
parece arriscado considerar a viticultura, mais rentável que a cultura cerealífera
(...), como uma das actividades básicas das villae torrienses»32. Para além destes,
poder-se-ão ainda enunciar alguns outros testemunhos, recolhidos no ager,
comprovativos daquelas explorações. São eles: mós (em São Miguel de Odri-
nhas, Santo André de Almoçageme,Armés, São Marcos, Currais do Chão, etc.);
pesos prismáticos de lagar (em Faião, São Miguel de Odrinhas, etc.); e, como
exemplo final, atentemos ao horreum e ao torcularium escavados na villa de
Freiria33 e aos comprovados testemunhos de que, também na área do actual
município de Oeiras, se produziam cereais, pelo menos desde o Bronze Final34.

Paralelamente à produção agrícola, muitas villae dedicavam-se também a
outras actividades, ainda que, por vezes, num âmbito mais restrito, para mero
consumo interno ou, quando muito, local. Estarão neste caso uma lucerna de
fabrico muito rude descoberta em Armés que será de «fabrico indígena dos
arredores de Lisboa, pertencente ao século III da nossa Era, talvez de Mafra, que
não fica longe e foi sempre grande centro de produção cerâmica»35; os fornos
cerâmicos de Arruda dos Vinhos, de Santo André de Almoçageme36, de
Tires(?)37 e de Casais Velhos. Refira-se, ainda, o controverso exemplo das cubas,
também postas a descoberto em Casais Velhos e que inicialmente foram identi-
ficadas como fazendo parte de uma unidade destinada à fabricação de púrpura,
uma vez que ali se encontrou grande quantidade de conchas passíveis de se
associar àquela actividade (Purpura haemastoma linneu, Mytilus edulis, Patela
coerulea e Oetrea edulis), mas que, hoje, se pensa terem servido para prepa-
rados piscícolas ou salga de carnes38; e a possibilidade de ter existido no seio
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Mas, refira-se, ainda, que foi igualmente na época dos Severos que se
inaugurou o período de florescimento das villae hispânicas28, fenómeno que
veio a caracterizar a Antiguidade Tardia. Na verdade, as villae – algumas delas
com ocupação atestada já desde o século I a. C. –, continuaram a assumir
características pré-capitalistas, uma vez que o «seu proprietário pretende pro-
duzir muito mais do que aquilo que, com a sua família e criados, consome. A
villa não pode, por conseguinte, existir sem mercados consumidores, e esses
mercados são, na época romana, a cidade e o exército»29.Assim, Olisipo deveria
beneficiar – tal como tem sucedido pelos tempos fora até à nossa contem-
poraneidade plena – das diversificadas produções agrícolas e industriais de
várias dezenas de villae dispersas ao longo do seu ager30, que teria como limite
norte o paralelo de Torres Vedras. Para nascente, o território prolongar-se-ia até
cerca das alturas de Alenquer, onde inflectiria para poente sem atingir, de
imediato, a margem direita do Tejo; a sul do rio, entre a Costa da Caparica e
Alcochete, a região seria constituída por uma estreita faixa costeira, atingindo
no seu ponto mais meridional na zona de Equabona, enquanto que, para leste,
iria de Alcochete até Rio Frio. A restante área equacionada, ou seja, aquela que
fica compreendida entre a charneca e a Serra da Arrábida, não estaria integrada
em nenhuma civitas e os seus habitantes agiriam, provavelmente perante Olisipo,
como peregrini e adtributi31.

Nas villae olisiponenses, e para além da actividade pecuária, cultivavam-
-se intensamente os cereais, a vinha e o azeite: «Os característicos entalhos
abertos no pedestal da Quinta da Macheia [Torres Vedras] favorecem a hipó-
tese de uma reutilização romana como peso de lagar ; sendo assim, teremos de
admitir a existência de olivais nessa zona de solos calcários especialmente aptos
para a cultura da oliveira. Os vestígios antigos – dolia, muros de cantaria e um
pavimento lajeado – descobertos no século passado perto da ermida de S. Gião

28 GORGES, J.-G.– Les Villas Hispano-Romaines (Inventaire et problématique Archéologiques). Paris:
Publications du Centre Pierre, 1974, pp 48 sss.

29 ALARCÃO, Jorge – Portugal Romano, 3ª ed. Lisboa: Editorial Verbo, 1983, p. 113.

30 Para além das villae, HÜBNER, in Notícias Archeologicas de Portugal, 1871, p. 14, sugeriu terem
existido no ager olisiponense alguns vici dispersos, dos quais se conhece Ierabriga, localizado algures
na região de Alenquer e, muito provavelmente, Crhtina, um habitat que Ptolomeu referiu e que se
localizaria na pequena aldeia de Faião. RIBEIRO, J.C. – Estudos histórico-epigráficos em torno da
figura de L. Julius Maelo Caudicus, pp.160-161, enquanto que, já na margem sul do Tejo, Equabona
se situa perto de Coina.

31 ALARCÃO, Jorge – “Lisboa Romana e Visigótica”. op. cit., p. 61.

32 MANTAS,Vasco – op. cit. p. 88.
33 CARDOSO, G. e ENCARNAÇÃO, José d’ – Cascais no tempo dos romanos. Cascais: Câmara

Muncipal de Cascais, 1987, p. 44; e, ainda, CARVALHO, A. – O Mundo luso-romano. Separata de
História de Portugal, vol. I., dir. João Medina. Lisboa: Ediclube, 1993, p. 330.

34 GOMES, M.V., CARDOSO, J.L. e ANDRÉ, M.C. – O mosaico romano de Oeiras. Estudo iconográfico,
integração funcional e cronologia. Estudos Arqueológicos de Oeiras, nº6. Oeiras: Câmara Municipal de
Oeiras, 1996, p. 376.

35 CORREIA,Virgílio – Obras. Estudos Arqueológicos, IV. Coimbra, 1972, p. 271.
36 SOUSA, A.V. – Relatório da terceira campanha de escavações da villa romana de Santo André de

Almoçageme (Julho-Novembro de 1987). Jornal de Sintra, 18 de Março, 1988.
37 CORREIA,Virgílio – Obras, p. 273.
38 CARVALHO, A.– op.cit, pp. 328-329.
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do, a título de exemplo, na villa do Rabaçal44. Noutras regiões – como a Gália
–, a notória a escassez de matéria-prima adequada ao fabrico de tesselas, obri-
gava à sua importação e comercialização45. No ager olisiponense, contudo, esta
problemática não se encontra ainda esclarecida, mas, no território ora em aná-
lise – bem como em toda a Península Ibérica e Norte de África – abundam os
calcários e os mármores passíveis de aproveitar na fabricação dos tesselados.
Ainda assim, o singular achamento, num compartimento arqueologicamente
selado, de largos milhares de tesselas brancas, com as arestas vivas e associadas
a contexto de desbaste, em escavação realizada na pars rustica da villa da
Granja dos Serrões (Sintra), permite supor a eventualidade de, associada à
exploração de uma pedreira, ali ter funcionado, entre os séculos III e IV, uma
oficina de canteiro dedicada ao fabrico de tesselas46 – com paralelo numa
descoberta similar em Córdova47 –, a qual poderia abastecer da matéria base
as oficinas de Olisipo e outras, itinerantes, que deambulavam pelo ager.

Neste sentido, Blázquez concluiu que mais de 50% dos mosaicos
peninsulares hoje conhecidos foram descobertos no campo48, circunstância
óbvia se se atender que os espaços urbanos vivos têm sido, mercê das vicissi-
tudes da História, continuamente reerguidos sobre si próprios. Por conseguinte,
também no ager adstrito ao Municipium Olisiponensium é já significativo o
número de mosaicos hoje conhecidos, ou intuídos, com base no achamento de
tessellae avulsas ou de pequenos fragmentos musivos. Estes indícios – à
excepção das tesselas recolhidas na área correspondente ao antigo vicus de
Equabona49 – corresponderão, na sua totalidade, a villae, designadamente, em
Torres Vedras, as tesselas de pasta de vidro recolhidas na Serra de São Julião50
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da villa de Oeiras uma zona destinada à tecelagem39. Parte do território hoje
integrado no concelho de Sintra sobressaiu pela exploração, em larga escala,
«das ricas pedreiras de mármore localizadas perto das actuais povoações de
Lameiras e Armés – além de outras menos importantes e distribuídas pelos
arredores –, facto que sem dúvida alguma contribuiu, de forma em absoluto
decisiva, para o acentuado desenvolvimento sócio-económico da região, desen-
volvimento que decerto passa ainda pela constituição de oficinas de corte e
afeiçoamento de mármores, quer arquitectónicas, quer escultóricas, quer epi-
gráficas»40.

Refira-se, por outro lado, a dinâmica da chamada crise do século III que
levou as classes abastadas a fixarem-se com carácter permanente nas suas
villae41, para onde, de certa forma, transpuseram o modus vivendi urbano a que
estavam habituadas, implicando a realização de obras de renovação e imple-
mentação de villae. Este fenómeno que caracterizou o Baixo-Império terá
contribuído para a proliferação de pequenas oficinas de mosaístas itinerantes42,
possivelmente algumas delas de cariz familiar43, uma vez que aquela transposi-
ção vivencial passava também pelo revestimento a mosaico dos seus principais
espaços. Consequentemente, e à excepção das tesselas de pasta vítrea e de
outros materiais nobres que eram usados com parcimónia (aplicando-se, prin-
cipalmente, nos mosaicos figurados), a matéria-prima para a execução dos
cubos era recolhida nas imediações das obras, como parece estar testemunha-

44 LANCHA, J. Les mosaistes dans la partie occidentale de l’empire romain. op. cit. p. 133.

45 MORENO GONZÁLEZ, op. cit. p. 116.

46 CAETANO, M.T. – Musivária Olisiponense. Estudo dos Mosaicos Romanos de Olisipo e da “Zona W”
do Ager. Dissertação de Mestrado da FCSH da UNL. Este achado difere do ocorrido na Maison du
Triomphe de Neptune, em Acholla, onde foram detectados, perto da zona pavimentada, desperdícios
resultantes do talhe de tesselas das mais diversificadas cores. GOZLAN, S. – La Maison du Triomphe
de Neptune à Achola (Botria – Tunisie). École Française de Rome, 1992, p. 267. O caso da Granja dos
Serrões é igualmente distinto do observado em Pont d’Ancy, onde se constatou, de forma inequí-
voca, que os artesãos abandonaram a obra em curso. LAVAGNE, H. op. cit. p. 470.

47 MORENO GONZÁLEZ, M. – op. cit., pp. 122-123.

48 BLÁSQUEZ, J. M. – Mosaicos Romanos de España. Madrid: Ediciones Cátedra, 1993, 362.

49 ALARCÃO, Jorge – Roman Portugal, II, 2. p. 127 (nº5/287).

50 OLEIRO, J. M. Bairrão – op. cit. 112 (nº69); ALARCÃO, Jorge – Roman Portugal, II, 2. p. 127 (nº5/119).

39 GOMES, M.V., CARDOSO, J.L. e ANDRÉ, M.C, op. cit., p. 376.

40 RIBEIRO, J.C. – Estudos histórico-epigráficos em torno da figura de L. Iulius Maelo Caudicus. p. 157.

41 MANTAS,Vasco – op. cit. pp. 171-172.

42 Na verdade, parece que existiam oficinas que enveredaram pela itinerância num determinado raio
geográfico, cuja amplitude não se encontra ainda esclarecida. LANCHA, J., – Les mosaïstes dans la
partie occidentale de l’empire romain. Artistas y artesanos en la Antiguidade Clasica, “Cuadernos
Emeritenses – 8”. Merida: Museo Nacional de Arte Romano, 1994, 132. v. g. MARTÍN DE
CÁCERES, H. C. e FERNÁNDEZ CORRALES, J. M. – Un ejemplo de relación campo ciudad. La
distribución espacial de los mosaicos romanos en Lusitânia. Norba, II. Cáceres: Universidad de
Extremadura, 1981, subsistindo também a hipótese de algumas outras terem tido a sua base em
cidades e «desde allí acudían a los lugares desde que eran llamados». GUARDIA PONS, M. – Los
Mosaicos de la Antigüedad Tardia em Hispânia (Estúdios de Iconografia). Barcelona, 1992, p. 430. Note-
-se que esta posição foi igualmente defendida por BRUNEAU, P. – La Mosaïque Antique. Paris:Presse
de l’Université de Paris Sorbonne, 1987, p. 157.

43 A existência de oficinas de tipo familiar, pelo menos em época tardia, estará comprovada, na medida
em que o código de Teodósio II (redigido entre 429 e 436) refere que os mosaístas que transmi-
tissem o ofício aos filhos gozavam de protecção corporativa. LAVAGNE, H. – La Mosaïque Antique.
La Recherche, nº 198 (avril). Paris,1988, p. 157.
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romano»59 e, escavada já na década de 1980, pode-se concluir que aquela villa
teria tido «um piso superior decerto pavimentado a mosaico, pois são inú-
meros os fragmentos encontrados, policromos alguns, e contam-se por mi-
lhares as tesselas que enxameiam os escombros»60.

Na área correspondente ao actual município de Sintra, destaca-se, nas
Abóbadas, a descoberta, em 1912, por Vergílio Correia, da zona balnear de uma
villa romana, cujos vestígios se encontravam abundantemente dispersos numa
área com cerca de 500 m2, de entre os quais o conceituado arqueólogo desta-
cou «tejolos, telhas, fragmentos de olas, tesselas de mosaicos»61 e, por aquele
mesmo arqueólogo, a notícia, em Armés, de umas «pedrinhas miúdas» achadas
no sítio chamado Eira Pedrinha62, dispersando-se, como se veio a constatar
mais tarde, as tessellae com vestígios de argamassa pelos terrenos contíguos –
Torre e Pombal –, todos eles na área de dispersão de uma grande villa. Foram
igualmente detectadas, no âmbito de prospecções de superfície, tessellae, com
gramasso agarrado, nos Limites de Abremum e no Castelo da Catribana;
enquanto que no Casal do Rebolo, onde ainda decorrem trabalhos arqueoló-
gicos, se recolheram já abundantes tesselas e argamassas de assentamento.

Ainda em Sintra, descobriu-se em Santo André de Almoçageme, na
alvorada novecentista, o mosaico de um peristilo que foi parcialmente trasla-
dado para o então Museu Etnológico Português63, tendo-se perdido o rasto
daquela villa, a qual só seria redescoberta setenta anos mais tarde. Entre 1984
e 1991, sucessivas campanhas arqueológicas promovidas pela Câmara
Municipal de Sintra puseram a descoberto singular conjunto musivo. De facto,
os mosaicos daquela villa, datados da segunda metade do século III, apresentam
uma grande unidade estilística e transmitem a certeza de terem sido conce-
bidos como um todo, como se pode observar na coerência gramatical e no
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e o pavimento descoberto, em 1930, no lugar do Penedo por Ricardo Belo51,
mas de que subsiste apenas um pequeno troço52. Os mosaicos referenciados
na Quinta do Bravo53, na Quinta da Barradinha54 e na Quinta da Marinha55,
todos eles no actual concelho de Alenquer. A villa de Frielas (Loures), ainda
em escavação, revelou já um núcleo musivo de excelente qualidade e relativo
estado de conservação56, cuja análise estilística – juntamente com outras
evidências arqueológicas – nos remetem para uma cronologia circunscrita
século IV. Cite-se ainda as tesselas descobertas em contexto arqueológico na
Quinta da Bolacha (Amadora). Em Cascais, as tesselas recolhidas em
Caparide57, o mosaico escavado na villa do Casal de Freiria58 e os vestígios
achados no Alto do Cidreira por Paula e Oliveira que, em artigo publicado no
último quartel oitocentista, referiu a existência de «fragmentos de mosaico

51 BELO, A. R. – “Nótula sobre quatro lucernas romanas de barro, inéditas”. Estremadura. Boletim da
Junta de Província, 1959, série II, 50-52, p. 97.

52 SÁ, C. M. – Mosaicos Romanos de Portugal. Dissertação de Mestrado: Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, 1959, p. 107 descreveu o troço de mosaico subsistente: «É trabalhado em
opus tessellatum, de técnica rude, com tesselas grandes e irregulares. A toda a volta há uma faixa
larga sem decoração pois esta começa só a partir de certa altura. O desenho é um rectângulo de
pedras pretas e no seu interior há cruzes equiláteras muito simples e grosseiras. O resto da
decoração não se pode ver, mas tudo leva a crer que seria a mesma».

53 BARBOSA, E. – “Notícia de alguns achados romanos no concelho de Alenquer. Actas e memórias
do I Congresso Nacional de Arqueologia, 2, 1970, p.27-28; OLEIRO, J.M.B. op. cit., p. 112 (nº 69);
ALARCÃO, J. Roman Portugal, II, 2, p. 117 (nº5/119).

54 PINTO, R.S. – Inventário dos mosaicos romanos de Portugal. Anuário del cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecários y Arqueólogos, I. Madrid, 1934, p.170; CORTEZ, F.R. – Mosaicos romanos da
Estremadura (II). Boletim da Junta de Província da Estremadura, série III, vol. XIV. Lisboa, 1947, 85; SÁ
– op. cit., p. 106; MAC MILAN, C. – Mosaïques Romaines du Portugal. Paris: Edition Port du Sud,
1986, pp. 14-15 (nº56); ALARCÃO, J. – Portugal Romano, p. 207 e Roman Portugal, p. 118 (nº5/141);
OLEIRO – op.cit. p. 112 (nº75); BORGES, M.F. – op.cit., p. 77. Refira-se, ainda, que os fragmentos deste
pavimento bicromático estão depositados no Museu Antropológico do Porto, para onde foram
«oferecidos pelo sr. F. Raposo S. Alte» (PINTO, R. S. – op., cit., p. 170). Conservam-se, no entanto,
no Museu de Alenquer, alguns «fragmentos de mosaicos azuis». BARBOSA, E. – op. cit., p. 28.

55 SÁ – op. cit., p. 64-65; OLEIRO, J.M:B.– op. cit., p. 112 (nº 76); ALARCÃO – Roman Portugal, p. 118
(Nº5/16).

56 De Frielas publicámos já, ainda que sumariamente, um troço de mosaico correspondente à mol-
dura exterior de um pavimento com meandro simplificado e quadrados sobre a ponta nos vãos.
CAETANO, M:T. – Mosaico romano de Frielas (concelho de Loures). pp. 107-112.

57 CARDOSO, G. e ENCARNAÇÃO, José d’ – op. cit., p. 11; CARDOSO, G. – op. cit. p. 82 (nº 151).

58 CARDOSO, G. e ENCARNAÇÃO, José d’ – op. cit., pp. 27-28 e villa romana de Freiria – 2ª
campanha. Informação Arqueológica, 8. Lisboa: Instituto Português do Património Cultural, 1987, pp.
43-45; OLEIRO – op. cit. p. 112;ALARCÃO, J. – Roman Portugal, p. 123 (nº5/266); CARDOSO – op.
cit., pp. 76-78 (nº137).

59 OLIVEIRA, C. F. – A villa romana de Rio Maior. Estudo de mosaicos. “Trabalhos de Arqueologia 31”.
Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, 2003, p. 85-98. ENCARNAÇÃO, J., d’, CARDOSO, G. e
NOLEN, J.U.S. – A villa romana do Alto do Cidreira em Cascais. Arquivo de Cascais. Boletim
Cultural do Município, nº 4, 1982, p.15.

60 ENCARNAÇÃO, J., d’, CARDOSO, G. e NOLEN, J.U.S. – op. cit. p. 15.

61 CORREIA,V. – op. cit., p. 201.

62 CORREIA,V.Antiguidades de Armez (Concelho de Cintra). O Archeologo Portugez, vol. XVIII, Janeiro-
-Dezembro. Lisboa: Imprensa Nacional, pp. 169 e 172.

63 CAETANO, M.T. – Primeira notícia sumária acerca dos mosaicos da villa romana de Santo André
de Almoçageme (Sintra) – o pavimento descoberto em 1905. Actas do Seminário Espaço rural na
Lusitânia,Tomar e o seu Território, 1989, p. 93.
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Nesta perspectiva, teremos ainda que atender ao facto de, em todo o
Municipium Olisiponensium existir um evidente predomínio dos mosaicos geo-
métricos sobre os figurados67.Assim, e para além do citado mosaico de Oeiras
– e a acreditarmos na hipótese de as tessellae de vidro odrinhenses ou da Serra
de São Julião terem integrado tesselados figurados –, apenas se conhecem as
cráteras com suásticas que acantonam desaparecido motivo central num dos
pavimentos recentemente descobertos na villa de Frielas, onde se recolheram
também algumas tesselas de reduzidas dimensões, entre algumas outras de
pasta vítrea. Para esta privação de imagens poder-se-á, no entanto, encontrar
uma explicação se mergulharmos nas profundas raízes culturais subjacentes à
população de todo este vasto território, cuja manutenção de determinado
status quo, sobretudo na época tardia, justificará, de certa forma, a
“continuidade” que viria a moldar o carácter dos habitantes da região, firmado
na simplicidade do próprio contexto rural em que se inserem. Refira-se, final-
mente, que os mosaicos de Olisipo e do seu ager poder-se-ão, ainda, caracte-
rizar pela adopção de esquemas decorativos simples, nos quais predomina a
compartimentação do campo em painéis e medalhões68 e pelo emprego de
um vocabulário pouco diversificado, mas onde convivem pacificamente antigos
e novos motivos decorativos que formam curiosas e singulares composições
geométricas e vegetalistas – ainda que muito estilizadas – reveladoras, por
vezes, de um certo gosto barroquizante, apesar da pobreza do cromatismo
patente nos pavimentos que acabámos de estudar.
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sentido de continuidade que lhes foi outorgado. Será, pois, lícito supor que os
mosaístas – certamente por opção do proprietário da villa – se tenham basea-
do num bom conjunto de cartões, ainda que a inépcia dos artífices seja evidente
a nível da execução, pois os mosaicos revelam grandes deficiências sobretudo
na concretização do desenho subjacente. Por outro lado, refira-se que estes
mosaicos, apesar da reduzida paleta cromática, articulam com mestria as dife-
rentes cores, camuflando o desalinho formal dos diversos motivos geométricos
e florais ali existentes, os quais, de certa forma, recordam os mosaicos tunisinos.

Apesar da influência africana patente nos mosaicos baixo imperiais do
Municipium Olisiponensium, a produção musiva deste território parece ter
mantido um ecletismo muito próprio – firmado em correntes de distintas
proveniências –, vindo a assumir, no século IV, uma singular faceta, da qual a villa
de São Miguel de Odrinhas (Sintra) constitui o melhor exemplo. Assim, para
além das dezenas de tesselas de pasta de vidro que se recolheram na área do
grande oecus, o pavimento que ocupa uma sala contígua, apesar de revelar
numerosas lacunas a nível da execução, notadas sobretudo no traçado do
desenho, assume-se bastante original, ao articular em painéis justapostos e
alternadamente vulgares nós-de-Salomão e quadrilóbulos entrançados, este
último motivo de aparente origem tardia, pois, não se conhece em mosaicos
anteriores ao século IV, que foi bastante apreciado na Lusitânia,64 mas, ainda
que tenha sido pouco utilizado noutras regiões do Império, está testemunhado
no Mediterrâneo Oriental. O quadrilóbulo entrançado, curiosamente, encon-
tra-se também patente no mosaico de Oeiras, datável do século IV65. Este
pavimento, pela primeira vez referenciado em 1903, contudo, constitui o único
exemplar musivo até agora conhecido em todo o território olisiponense onde
se patenteia, ainda que timidamente, a representação de animais, neste caso,
quatro pequenas pombas debicando flores, que ocupam o medalhão central66.

64 O quadrilóbulo entrançado era, no entanto, já conhecido na Lusitânia pré-romana. VASCON-
CELLOS, J. Leite – Religiões da Lusitânia. III vol. Lisboa: Imprensa nacional, 1913, pp. 82-82, fig. 44.

65 No território actualmente português e, para além dos dois casos citados, patenteiam-se quadri-
lóbulos entrançados nas villae do Rabaçal e de Rio Maior. PESSOA, M. – Villa romana do Rabaçal.
Câmara Municipal de Penela, 1998, p. 37 e de Rio Maior, OLIVEIRA, C. F. – op. cit., pp. 61-79, nº3.

66 BORGES, M.F. op. cit. pp. 91-106 (n.º 24), ests. XIX-XX. Há muito pouco tempo foi dado à estampa
um artigo de cariz monográfico sobre o mosaico de Oeiras, cujos autores, surpreendentemente e
decerto baseados em critérios por si só pouco seguros, datam este mosaico de finais do século
II/inícios do III. GOMES, M.V. CARDOSO, J.L. e ANDRÉ, M. C.– op. cit., p. 404.

67 Este fenómeno tem paralelo com o sucedido relativamente aos mosaicos de Carthago Nova.
RAMALLO ASENSIO, S.F. – op.cit, p. 16.

68 OLEIRO, J.M.B – op. cit. p. 119 chamou, já, a atenção para este facto.


