
 

A N I M A L I A  Q V Æ  
L A C T E  A L V N T V R :  

S I M B O L O G I A  E  
E S T É T I C A  N O S  

M O S A I C O S  
R O M A N O S  D A  

P E N Í N S U L A  
I B É R I C A  

 
I I  v o l u m e  

( I c o n o g r a p h i a )  
 

MARIA TERESA Valente da Silva CAETANO Ferreira Pinto 

Tese de Doutoramento em História da Arte da 
Antiguidade 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

i .  
I N T R O D U Ç Ã O  

 

Ao termos optado pelo estudo dos animalia quæ lacte aluntur nos mosaicos 
romanos da Hispânia, procurámos, quer com base na iconologia representada nos opera 
musiua, quer com base na leitura que os clássicos também efectuaram sobre aqueles, 
intentar uma síntese objectiva da real importância que os animais tiveram na arte e nas 
sociedades Antiga e Tardo Antiga. Porquanto, no âmbito das Ciências Humanas, 
destacamos o nosso próprio interesse pelo estudo da História da Arte da Antiguidade 
(sobretudo o mosaico romano) também porque cremos, numa óptica operativa, que:  

«as imagens devem ser consideradas como meios de informação sobre as sociedades que as 
produziram e consumiram. Elas deixaram de ser, portanto, simples ilustrações e complemento dos 
textos escritos, com os quais, tradicionalmente, os historiadores se sentiam mais à vontade 
[porque] enquanto a escrita demanda de uma perspectiva diacrónica do leitor, visto que implica um 
olhar direccionado temporal e espacialmente, as imagens são olhadas e compreendidas de forma 
sincrónica, global e imediata»6.  

E, de facto, o Historiador da Arte da Antiguidade e da Antiguidade Tardia – 
independentemente do seu objecto de estudo – tem também a necessidade de se socorrer 
amiúde de documentos dissemelhantes e dispersos, com os quais intenta a construção do 
seu edifício teórico, cuja arquitectura, não raras vezes, se alonga no tempo e no espaço, 
de molde a reunirem-se as peças indispensáveis de forma a objectivar o 
aperfeiçoamento de um discurso metodologicamente correcto e íntegro sob o ponto de 
vista científico. 29

Por conseguinte, ao propormo-nos a proceder ao estudo dos animalia quæ lacte 
aluntur na Península Ibérica, assumimos – modestamente, aliás – que não alvitramos o 
propósito de elaborar um corpus exaustivo, mas, tão-somente, recolher uma 
amostragem significativa de exemplares difundidos no espaço e no tempo (oitenta 
mosaicos, no total), bem como em distintos contextos, de forma a poder vir a obter um 
resultado coerente, ou seja, um entendimento objectivo acerca do papel desempenhado 
pelos animais na Arte e, consequentemente nas sociedades Antiga e Tardo Antiga. E, 
com este trabalho, realizado no âmbito da História da Arte da Antiguidade, perguntamo-
nos se alguns motivos, sobretudo os de cariz religioso, encontraram as suas origens em 
épocas remotas, designadamente, na Idade do Ferro, quando se definiram os 
estereótipos de representação icónica. Será que eles se mantiveram arreigados a essa 
origem durante muito tempo? E outras representações, mais recentes: derivaram da 
iconologia primordial e foram enriquecidas com novas figurações – sobretudo após a 
introdução da policromia – ou resultaram de novas leituras e reinterpretações dos 
modelos que já então se haviam desgastado?  

 É pois neste sentido que iremos procurar encontrar o fio condutor que ditou a 
permanência dos animalia quæ lacte aluntur nos mosaicos, independentemente da 
maior ou menor objectividade da sua interpretação. Na verdade, com a passagem do 
tempo e com a adopção de novos paradigmas estéticos, também o mosaico evolucionou, 
não se focalizando já em representações de uma belicosa cosmogonia, mas rendendo-se 

                                                 
6 Bustamante 2007, 2. 
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ao quotidiano de uma elite. Porque, na realidade, o mosaico foi sempre auferido – em 
termos individuais – por uma plêiade de cidadãos mais ou menos cultos, mas todos eles, 
bastante endinheirados. Até porque entendemos que, nesta vivificação, os mamíferos 
assumiram um papel que, em certa medida, ultrapassou o simples registo historiado e 
isto poderá percepcionar-se também através da destrinça dos diferentes níveis de 
representatividade, os quais, à partida, vacilaram entre o mero aparato social ou outros 
indicadores específicos de índole diversa, como, por exemplo, os de cariz religioso e 
venatório. 

Procuraremos, também, apreender a importância da imagem, numa sociedade em 
que o domínio da escrita era privilégio de uma pequena elite perfeitamente identificada 
e, como consequência, essa informação circulava num meio limitado. Deste modo, a 
imagem assumiu um papel preponderante como veículo de comunicação de alcance 
universal. Também, por isso, ao criarem-se imagens, que depois eram recriadas até à 
exaustão, familiarizavam-se as gentes com a iconografia plasmada em diversos 
materiais e em contextos diferenciados. A contemplação, decifração e interpretação das 
narrativas míticas, do quotidiano ou de outras, proporcionavam uma dialéctica que hoje 
apenas conhecemos parcialmente. Tendo em conta esse facto, cremos que apenas o 
cruzamento entre a História e a História da Arte (correlacionando-as, decerto, com 
outras disciplinas afins) poderá contribuir para a decifração do sentido iconográfico, não 
só no tempo, mas, também, no espaço físico, mental e transcendental. Neste contexto, a 
imagem assumia, simbolicamente, o papel do documento escrito e facultava a sua 
leitura. Enfim, a imagem era – e é ainda hoje – um mecanismo dialéctico mais ou menos 
subjectivo, mas perante o qual não ficamos indiferentes.  

30
Todos estes factos – alguns deles, inclusive, correlacionados com a pintura, com a 

escultura e outros artefactos decorativos e de uso comum – constituem, de per se, 
importante fonte de informação acerca do papel sociocultural que os mamíferos 
desempenharam ao longo dos séculos (recuperando-se, neste âmbito, muitas das antigas 
representações, algumas datáveis ainda do período arcaico), bem como do modo como 
eram, ou não, apreciados e a sua interacção com o homem, quer no meio urbano, quer 
no meio rural. Neste sentido, pretendemos igualmente – sempre que tal se mostre 
necessário para uma melhor explicitação iconográfica, simbólica e/ou histórica – 
correlacionar outras manifestações artísticas e/ou “proto-industriais” ou, inclusive, 
enveredar pela apresentação de narrativas destoantes, através das quais melhor se 
entenderão muitas das prevalências que a gesta resguardou e, ao sabor das 
circunstâncias, foi libertando inclusive durante a época Alto Imperial. 

Face ao sumariamente exposto, pretende-se – conforme melhor explicitaremos 
adiante – com o estudo dos mamíferos representados na musivária romana 
(restringindo-se aqui ao espectro da Península Ibérica, sobretudo com base nos corpora 
já publicados e, para o caso português, em edições mais ou menos dispersas), 
estabelecer seriações homogéneas por espécie e/ou função. Poder-se-á, pois, deste modo 
e se devidamente integrado no âmbito da História (contextualização factológica) e da 
História da Arte (contextualização artística, simbólica e estética), entender também a 
função desempenhada pelos mamíferos nos universos Antigo e Tardo-Antigo. Pois os 
animais, segundo parece, assumiram, nesta vivificação, um papel que ultrapassará, 
decerto, o mero assentamento mais ou menos alindado. Isto poderá, também, 
percepcionar-se através da destrinça de diferentes níveis de representatividade – os 
quais, aparentemente, oscilam entre o simples aparato social e outros registos –, 
específicos ou de índole diversa, quer seja através de uma análise cultural (sobretudo 
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através das fontes literárias) e socioeconómica, quer seja através da sua materialização 
plástica e ornamental, na constituição e disseminação dos respectivos repertórios 
animalescos.  

Tudo isto, obviamente, sem olvidar o fenómeno da moda (bastando, por exemplo, 
lembrar, entre outros, as cerâmicas finas, a joalharia, os vidros coloridos ou os retratos 
com os seus exuberantes penteados que marcaram indelevelmente distintas fases do 
gosto romano), também por isso, o mosaico e os desenhos subjacentes estiveram 
igualmente sujeitos à evolução do gosto e os seus modelos eram retirados de uma 
iconografia generalizada que qualificava o universo romano. Nesta perspectiva, torna-se 
claro que, no lato período considerado, a iconografia dos animais sofreu modificações 
substantivas no modo de debuxar, de fabricar e de interpretar. Ou seja, é nossa 
pretensão – e face ao já sumariamente explicitado – constatar se, no amplo ciclo 
ponderado, a evolução do gosto e, consequentemente, do desenho subjacente, 
contribuíram igualmente para a obtenção de níveis de representatividade distintos e 
ainda se existem, por exemplo, elementos constantes que, aprioristicamente, permitem 
realizar a identificação e/ou associação inequívocas. 

 
* 

  
Nos mosaicos hispânicos as espécies animais mais figuradas não excepcionam 

uma constante iconológica que, apesar dos modismos que caracterizaram uma ou outra 
época, giram, grosso modo, em torno dos mesmos animais, salvo raras excepções que, 
em contexto ibérico, se definem como únicos. Esta questão abre novas perspectivas de 
leitura e de influências que nortearam a sua execução. Apesar de se revelarem 
preponderâncias de modelos itálicos, africanos e orientais, não devemos esquecer o 
próprio substrato indígena e a sua interpretação desses arquétipos. Infelizmente a 
mosaística hispânica não se encontra suficientemente desenvolvida a fim de se 
objectivarem “escolas” e circuitos de influência para além dos já referenciados, como 
sejam, a título de exemplo, Conímbriga, Mérida e o caso excepcional de Mértola, cujos 
mosaicos são bizantinos.  

31

Apesar de não ter sido possível materializar os contornos modelares dos diferentes 
influxos que fomos notando ao longo da presente tese, tivemos, por outro lado, a 
oportunidade de focalizar uma temática específica – os animalia quæ lacte aluntur – e 
percepcionar a evolução da sua iconologia. Não só dos próprios mamíferos, mas 
também a evolução das respectivas envolventes e do significado que os animalia foram 
tendo. Se no Alto-Império agiram, sobretudo, como atributos ou símbolos de uma ou 
outra deidade, na época subsequente surgem já, muitas vezes como “actores principais” 
de uma arte que se tornou mais narrativa e menos meditativa. Neste contexto, os signos 
assumiram um imediatismo que os tesselados dos primeiros séculos do Império não 
dispunham. E se, naquele tempo, apenas, os iniciados compreendiam a amplitude total 
do objecto representado, no Baixo-Império muitos desses signos adoptaram também 
diferentes valores. Por outro lado, as cenas continuadas, naturalistas, eram de apreensão 
imediata e, por isso, numa sociedade cada vez mais ruralizada e mais distante da urbana 
cultura clássica, tornaram-se mais apetecíveis. A este propósito, note-se ainda, a 
importância da paisagem, não como mero ornamento, mas como elemento primordial e 
contextualizador das cenas representadas, principalmente as de cariz cinegético e 
circense. Fenómeno este que se reflectiu também nas cidades. Ou seja, a paisagem, rural 
ou urbana, constituiu sempre um importante elemento na cultura e sociedade romanas.  
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A mudança do gosto, consentânea com a mudança das mentalidades ditou também 
para o mosaico um rumo diverso do dos primeiros tempos do opus tessellatum. Este 
fenómeno coincidiu, grosso modo, com o advento de novas mentalidades que 
emergiram das crises do século III. Desses conturbados tempos, que se tornaram num 
marco da historiografia, adveio o denominado Baixo-Império. Tempo este que se 
caracterizou pela multiplicidade de paradigmas, não só culturais, mas também sociais, 
económicos e religiosos. Estas modificações, no entanto, haviam-se começado a 
desenhar no século precedente, mas nos finais do século III, quando as ciuitates 
hispânicas se amuralharam apressadamente, sob a primeira grande ameaça bárbara, a 
cidade migrou para o campo e o campo chegou à cidade. Essa troca de valores teve 
como consequência a diluição das fronteiras outrora bem definidas e a ars musiua 
participou neste processo. A elite urbana, rica, culta e letrada, procurara refúgio nas suas 
uillae e transpusera para o campo um modo de estar urbano, conseguido através da 
realização de grandes obras das suas quintas, recriando, de alguma maneira, o conforto 
das suas domus citadinas, que incluíram, obviamente, a pavimentação dos principais 
espaços com mosaicos, figurando em muitos deles como heróis-caçadores, exaltando a 
temeridade do senhor da uilla.  

 Por conseguinte, com a sobrevalorização das uillae em detrimento das cidades 
foi-se implementando uma dinâmica de continuidade na ruptura que, para além da 
manutenção qualitativa e/ou quantitativa de alguns preceitos de representatividade, se 
apostava mais na mnemónica do que nos estereótipos comuns. Por conseguinte, o 
“crescimento” das uillae em detrimento das cidades foi causa e consequência de um 
Império que se começara a fragmentar e, exceptuando alguns exemplos de mosaicos que 
se enquadram ainda na textura Alto Imperial, foi-se verificando, então, a manutenção 
qualitativa de alguns preceitos de representatividade, enquanto outros assentavam mais 
na mnésica do que nos clichés, pois, ao contrário do património, a cultura vive-se e não 
se preserva, ainda que o património seja um fenómeno eminentemente cultural, 
porquanto é desta forma que perdura, pois: 

32

«[é] um conjunto de símbolos sacralizados que um colectivo decide preservar (…) pelo facto de 
pertencerem a uma “externalidade cultural” que se radica, não no passado, mas no presente e que 
se projecta para o futuro»7.  
 
O Baixo-Império – ou como hoje se propõe designar de Antiguidade Tardia – foi 

muito mais plural do que o tempo que o antecedeu. As religiões orientais imiscuíram-se 
pelos interstícios de uma sociedade unificada apenas pela cidadania, abrindo rasgos que 
ditaram profundas mudanças. Alteraram-se posicionamentos sociais, políticos, 
económicos, religiosos e, como é óbvio, a Arte não se alheou desta conjuntura. 
Surgiram, então, os temas mais naturalistas reflexo da própria vivência humana e, em 
simultâneo, o horror uacui impôs-se. Um barroquismo até então desusado em que os 
mosaicos se preencheram completamente de motivos decorativos, geométricos e/ou 
figurativos, mas o espaço vazio – o momento reflexivo – desapareceu por entre 
exuberante decoração: imperaram, então, as representações circenses, venatórias e 
cinegéticas.  

Para além destes aspectos, será necessário procurar entender a possível função 
transcendental de algumas figurações e a evolução do seu significado neste mundo 
novo, designadamente através da manutenção da presença de animais como elementos 
                                                 
7 Peralta 2006, 3. 
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caracterizadores ou atributo de uma ou outra divindade pagã, tudo isto sem esquecer, 
obviamente, as metamorfoses, o seu significado e posicionamento em diferentes 
contextos religiosos, místicos e/ou metafóricos, assim como o jeito com que o 
cristianismo soube modelar aos seus próprios interesses evangélicos algumas 
personagens do universo pagão. Tal-qualmente o fez ao adoptar também como suas as 
grandes festas romanas. Estas terão sido, quanto a nós, algumas das razões que ditaram 
o sucesso do opus tessellatum que, iniciado no século I a.C., se alargou no tempo, para 
além da queda do Império Ocidental, esmorecendo-se o mosaico já na alvorada do 
século VII. Isto, apesar da sua “reinvenção” no âmbito da ortodoxia cristã e que no 
Oriente o seu uso se tenha prolongado Idade Média adentro. 

  

* 

Os opera musiua constituíram um privilegiado veículo transmissor de imagens, as 
quais, muitas vezes, continham mensagens explícitas ou subliminares, cujos signos 
faziam, então, parte de um léxico cuja apreensão geral era inequívoca. Nesta 
perspectiva, e para além dos estereótipos comuns, designadamente a iconografia 
naturalista dos mosaicos que surgiram, sobretudo, a partir do século III, as figurações 
religiosas careciam de uma capacidade de decifração dos códigos por parte do 
observador. E se, num primeiro momento, esses sinais eram mais subjectivos, com o 
processo evolutivo do panorama religioso, focalizaram-se, também, num registo 
descritivo, atendendo ao papel desempenhado, nomeadamente, por animais nos 
contextos báquicos. 

33
Será, pois, através da leitura e interpretação da iconografia plasmada nos mosaicos 

e noutros suportes, que nos será possível, de certo modo, apreender a mais-valia que 
sustentava o posicionamento dos animais na cultura romana e a sua representação nos 
mosaicos, o chão que fala.  
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i i .  
M É T O D O  

 

O método que preceituámos para a elaboração deste estudo assenta sobretudo na 
análise das representações de mamíferos patentes nos mosaicos produzidos entre o 
século I e os começos do século VII, com particular enfoque no período da Antiguidade 
Tardia, quando este género figurativo/narrativo se evidenciou, sobretudo após a 
chamada crise do século III. Nesta óptica, identificámos na bibliografia compulsada 
para a Península Ibérica, e atendendo ao período cronológico referenciado, oitenta 
tesselados que, não abrangendo a totalidade dos mosaicos conhecidos, constitui já uma 
amostragem significativa, passível de sobre eles se elaborar um ensaio crítico e 
metodologicamente correcto, sob o ponto de vista da História e, sobretudo, da História 
da Arte, objecto da presente tese. 

Além da descrição iconográfica pormenorizada dos mosaicos seriados no capítulo 
dedicado à Iconographia, irregularmente distribuídos ao longo do tempo e do espaço 
(designadamente as províncias da Tarraconense, da Bética e da Lusitânia, não se tendo 
reconhecido qualquer exemplar na Galécia), procederemos, sempre que tal se justifique, 
uma leitura estética/simbólica de alguns dos mais significativos pavimentos analisados. 
Procurar-se-á, sempre que possível, encontrar as origens mais remotas de alguns 
elementos, os quais, como referimos já, encontraram as suas raízes noutros tempos e 
noutras culturas, tais como, para além das habitualmente referidas, as itálicas e as 
gregas, as púnicas e as orientais.  34

O método que preconizámos para um melhor entendimento da matéria objecto da 
presente tese pretende criar agremiações tipológicas, reunindo os pavimentos cuja 
iconografia esteja, de algum modo, relacionada. Tudo isto, de forma a melhor se poder 
apreciar as similitudes e dissemelhanças entre os mosaicos, correlacionando-os, sempre 
que possível, com outras manifestações artísticas, designadamente com a pintura e com 
a escultura, com objectos provenientes das artes chamadas menores e, inclusive, de 
utensílios de uso corrente, de forma a melhor se entender o contexto – e a amplitude 
mental – que produziu e vivenciou as referidas obras de arte. Até porque as 
representações musivas não se enquadram somente neste âmbito restrito. Daí a 
necessidade de termos sempre presente os encadeamentos históricos na nossa 
investigação, pois, tal como refere Tatiana Kuznetsova-Resende, para o estudo dos 
mosaicos é indispensável recorrer-se:  

«a uma panóplia de conhecimentos relativos à arte romana, designadamente os conhecimentos 
atinentes às questões de estilo, da sua execução e evolução, enquanto tradução de sensibilidades e 
percepções artísticas em mutação»8.  

Conhecimentos estes que, além do mais, reflectem também o gosto universal de 
uma ou de outra época, tendo acrescentado a este propósito Victor Jabouille que: 

«O mosaico, sem ser uma inovação romana, é funcional, esteticamente agradável e 
possibilita uma concretização cultural original dos temas mitológicos. Mesmo que o mosaico 
policromo tenha sido adoptado por Roma e que muitas oficinas e artistas sejam das províncias, 

                                                 
8 Kuznetsova-Resende 2007, 73. 
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nomeadamente de África, ele conheceu grande aplicação por todo o mundo romano, afirmando-se 
como um factor de recepção e transmissão culturais»9. 

Por conseguinte, e tendo presente os aspectos que temos vindo a referenciar, 
pareceu-nos oportuno, no âmbito dos animalia quæ lacte aluntur, estruturar o nosso 
estudo de forma a incidir numa sistematização que nos permitirá analisar cada mosaico 
de per si, mas, também, percepcionar os conjuntos temáticos e o seu enquadramento 
plástico e sociocultural. 

* 

 Esta opção metodológica permite constatar que os temas dos mosaicos estudados 
na presente tese se começaram a desenhar ainda em pleno período clássico. Enquanto 
alguns outros radicam em épocas bastante anteriores, revelando, inclusive, influências 
da Grécia arcaica e da Etrúria, provando, de forma inequívoca, que apesar das rupturas 
que a História registou, houve persistências que subsistiram ao longo das épocas, 
conservando não só a forma, mas também a essência.  

Nesta perspectiva, pretende-se demonstrar que algumas representações foram 
(definitivamente) abandonadas, enquanto outras patentearam uma inequívoca 
continuidade, ao longo da Tardo-Romanidade (como os cortejos báquicos – com 
primeiro exemplo compulsado datado ainda dos finais do século I), mas que se 
mantiveram, mesmo em contexto cristão. Evidenciam não só uma lenta mudança da 
mentalidade dos povos, mas também um apelo aos bons anos agrícolas, tendo-se 
verificado inclusive nalguns casos o (re)surgimento de velhos/novos temas, que até 
então não integravam o léxico musivo clássico como, por exemplo, os mosaicos de 
temática helenística, que surgiram sobretudo no século IV10, os quais, como veremos, 
constituem o grosso do nosso trabalho. Assim, o estudo dos Animalia quæ lacte aluntur 
figurados nos mosaicos da Península Ibérica, deverá ser entendido num contexto vasto, 
de molde a não se reduzir à própria natureza dos objectos figurados, mas, antes pelo 
contrário, fomentar a sua inserção no contexto histórico e  mental que os produziu.  

35

Com efeito, mercê também das vicissitudes da História, modelaram-se distintas 
conjunturas socioeconómicas, políticas, religiosas e culturais que ditaram prevalências, 
mudanças e mutações do próprio gozo do belo que, em última análise, conduziram não 
só à mudança do gosto, mas acarretaram igualmente outras leituras, subjectivas ou 
deliberadas, do objecto representado. Refira-se, a propósito, que alguns dos mosaicos 
estudados reflectem de modo inequívoco este fenómeno, o qual, de certa forma, foi 
coincidente com a desagregação do Mundo Antigo e a assunção de um Mundo Novo 
que, radicando no arquétipo clássico, lhe caucionou a ascendência e, de algum modo, 
lhe garantiu a continuidade. Posto isto, o período que a História apelidou de 
Antiguidade Tardia, mais rural do que urbana, sem no entanto perder o sentido da 
cidade, encontrou outros modelos mais naturalistas. Isto se se considerar, a título de 
exemplo, a objectividade das cenas figuradas que espelham na auto-representação de 
uma elite, onde domina também a paisagem que esteve sempre muito presente na 
pintura. Por vezes, sobressai como elemento determinante na estrutura compositiva; ou, 
até mesmo, impregnada de um certo barroquismo, se atentarmos ao horror uacui que 
introduziu estonteante dinâmica decorativa, até então desusada nos opera musiua.  

                                                 
9 Jabouille 2002, 275. 
10 Blázquez 1994, 279-292. 
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Todavia, este corte – como todas as rupturas sociopolíticas, económicas e mentais 
– não ocorreu num único momento, mas, antes pelo contrário, resultou de um longo e, 
por vezes, silencioso processo evolutivo. Nele conviveram – pelo menos até à 
desagregação de um léxico antigo, em época já bastante tardia – a convencional 
representação hierática das divindades (e dos seus animais-atributo – que ganharam 
nova expressão – ou os animais-metamorfose – que foram paulatinamente 
desaparecendo).  

Procurar-se-á entender este processo, quais os aspectos relacionados com o papel 
desempenhado pelos animalia quæ lacte aluntur na sociedade e culturas Antiga e Tardo 
Antiga, a difusão do vocabulário e a sua evolução, recorrendo a um Quadro Síntese, no 
qual, independentemente da questão geográfica, se organizam os mosaicos apenas pela 
sua sequência cronológica. Tal ordenação oferece-nos uma perspectiva imediatista das 
mudanças que se foram operando ao longo dos evos. Assim como intentaremos uma 
explanação crítica, no âmbito da Cripto-História da Arte, particularmente atinente aos 
mosaicos perdidos e no que concerne tal-qualmente à época que temos vindo a 
contextualizar. Procuraremos igualmente aplicar o conceito de trans-imagem ao estudo 
da Arte da Antiguidade e, sobretudo, da Antiguidade Tardia, no que respeita aos 
pavimentos destruídos. 

Atendendo ao amplo aro cronológico adoptado e, igualmente, de forma a melhor 
se percepcionar a evolução do gosto, esta opção metodológica permitirá constatar que, 
alguns temas/mamíferos dos mosaicos estudados na presente tese se começaram a 
desenhar ainda em pleno período clássico, enquanto outros tiveram a sua génese em 
épocas bastante anteriores, revelando, inclusive, influências da Grécia arcaica e da 
Etrúria, dos povos paleohispânicos e púnicos. Factos que provam, de forma inequívoca, 
a existência de persistências que subsistiram ao longo das épocas, apesar de terem 
conservado a forma, possibilitaram, afinal, que sobre elas se granjeassem novas 
acepções, estas mais consentâneas com o devir do próprio tempo. 
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Nesta perspectiva, a título de exemplo, e cingindo-nos apenas à selecção dos 
pavimentos que efectuámos e tendo em conta as temáticas representadas, destacam-se: 
os mosaicos com representações de animais e respectivos contextos, numa tentativa de 
melhor se clarificarem as mudanças operadas na ars musiuaria ao longo do tempo, até 
aos começos do século VII. Por outro lado, pretende-se demonstrar que algumas 
representações foram (definitivamente) abandonadas, enquanto outras patentearam uma 
inequívoca continuidade, ao longo do Baixo-Império e da Tardo-Romanidade, mas que 
se mantiveram, mesmo em contexto cristão, evidenciando, de modo inequívoco, uma 
lenta mudança da mentalidade dos povos.  

Neste sentido, mercê também das viravoltas da História, modelaram-se 
divergentes conjunturas socioeconómicas, políticas, religiosas e culturais que ditaram 
continuidades, mudanças e/ou mutações do próprio conceito de belo. Estas, em última 
análise, conduziram não só à mudança do gosto, mas acarretaram igualmente outras 
leituras, subjectivas ou deliberadas, do objecto representado. Refira-se, ainda a 
propósito, que alguns dos mosaicos estudados reflectem este fenómeno, o qual, de certa 
forma, foi coincidente com a desagregação do Mundo Antigo e a assunção de um 
Mundo Novo que, radicando no arquétipo clássico, lhe caucionou a ascendência e, de 
algum modo, lhe garantiu a continuidade. Posto isto, o período que a História apelidou 
de Antiguidade Tardia, mais rural do que urbana, sem no entanto lhe perder o sentido, 
encontrou outros modelos mais naturalistas, se considerarmos, a título de exemplo, a 
objectividade das cenas figuradas que espelham na auto-representação de uma elite, 
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onde também a paisagem, por vezes, sobressai como elemento determinante na estrutura 
compositiva; ou, até mesmo, a utilização de uma estrutura compositiva “barroca”, se 
atentarmos à introdução de uma supérflua dinâmica decorativa, até então desconhecida 
nos opera musiua.  

Tudo isto contrastando com a maioria dos modelos estáticos dos mosaicos dos 
primeiros séculos da Era, porquanto a ars musiua, tanto a geométrica como a figurativa, 
executada em épocas mais tardias (entre os séculos III e VII), quer pela sua ampla 
dispersão geográfica e diversidade de paradigmas, quer também pela sua natureza 
iconográfica e pela sua diversidade cromática, quer, ainda, pela vulgarização de 
determinados arquétipos que ganharam invulgar dinâmica, pois, reflectiu as crises do 
século III que caucionaram uma cisão entre a realidade Alto Imperial e a época que lhe 
sucedeu. Este corte, como todas as rupturas sociopolíticas, económicas e mentais, não 
ocorreu num único momento, mas, antes pelo contrário, resultou de um longo e, por 
vezes, silencioso processo evolutivo. Neste, conviveram, pelo menos até à desagregação 
de um léxico antigo, em época já bastante tardia, a convencional representação hierática 
das divindades (e dos seus animais-atributo, que ganharam nova expressão, ou os 
animais-metamorfose que foram desaparecendo), ainda que se preservassem alguns 
modelos arcaicos, porém agora em encadeamento e leitura diferenciada.  

Sempre que tal se justifique, propomo-nos realizar uma leitura 
iconológica/simbólica de alguns dos mais significativos pavimentos analisados, 
procurando, sempre que possível, encontrar as raízes mais remotas de alguns elementos, 
os quais, como referimos já, encontraram as suas origens noutros tempos e noutras 
culturas. O tempo se encarregou de diluir essas origens, deixando, por vezes, um ténue 
rasto difícil de detectar na amálgama de povos que constituíram o Império. No século 
III, muitas dessas idiossincrasias despontaram, com os elementos perfilhados de outros 
povos que os latinos conquistaram, mas que, ao longo dos séculos, Roma foi 
absorvendo, ao ponto de as tomar como suas.  
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i i i .   
E N L E I O  D E  C L I O :  O S  C O N T O R N O S  

D I F U S O S  D E  U M  E S P A Ç O  E  D E  U M  

T E M P O  
 

«Além do interesse arqueológico e de sentimentos de solene patriotismo, as ruínas tiveram 
também a força de se suscitar, em Roma e noutros lugares, manifestações de carácter elegíaco e 
sentimental»11.  

Também, por isso, não nos podemos esquecer que a História da Arte, primeiro 
como colecção e, depois, como ciência, é uma disciplina que atenta sobretudo aos 
objectos da criação artística e, nesta perspectiva, enquadra-se no âmbito do estudo das 
erudições humanas, de forte pendor social, cultural e mental que, inserida numa 
conspecção processual, lhe conferiu um sentido abrangente, vinculando-a, 
definitivamente, à História da Humanidade. E, à guisa de exemplo, já no século I d.C. se 
considerava que a Arte era, devido ao seu equilíbrio, isenta de defeitos, conforme 
escreveu Pseudo-Longinus no seu tratado A Arte do Sublime:  

«É preciso que a arte venha sempre em socorro da natureza; porque pela mútua sociedade 
de ambas se poderá talvez conseguir a suma perfeição»12.  

38 Por seu turno, Vitrúvio acreditou que, para a factura de uma arquitectura digna de 
um princeps, deveria contemplar-se todos os seus fundamentos e encontrar a sua génese 
na prática (a experiência em trabalhar a matéria, independentemente da sua composição) 
e na teoria (a capacidade de explicar o resultado da matéria modificada 
proporcionalmente à razão). O arquitecto teria igualmente a incumbência de crescer, 
não só nas virtudes de todas as artes – incluindo a do opus tessellatum –, mas também 
na filosofia, porque esta torna:  

«o arquitecto magnânimo, para que não seja arrogante, mas sobretudo prestável, equitativo, digno 
de confiança e sem avareza, o que é fundamental; com efeito, nenhuma obra de arte pode ser 
levada a bom termo, verdadeiramente sem fidelidade à palavra dada e sem integridade; também 
que não se deixe levar pela cobiça, nem tenha o espírito ocupado nos honorários que deverá 
receber, antes gravemente proteja a sua dignidade; com efeito, prescreve estas coisas a filosofia. 
Além disso, esta explica a natureza das coisas, o que em grego se diz physiologia»13.  

O Arquitecto de Augusto, que escreveu ainda acerca do significado e do 
significante, pois para este tratadista o sentido seria aquilo de que se fala, uma vez que a 
clareza da coerência, por sua vez, radica na congruência dos conceitos, e a união de 
ambas as premissas, juntamente com o talento inato do indivíduo, acarretam a criação 
do artista perfeito14. Poucos séculos volvidos, todavia, Plotino, no contexto de numa 
perspectiva teologal sagrada, no âmbito de um Cristianismo já dominante, revelou 
diferente entendimento acerca da Arte, até porque questionou a razão do arquitecto:  
                                                 
11  Burckhardt 1968, 175. 
12 In Maciel 1996, 16. 
13 De Architectura, I, 7. 
14 De Architectura, I, 3. 
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«definir belo um certo edifício, uma vez que tenha feito corresponder o aspecto exterior à sua ideia 
interior? Porque, prescindindo das pedras com que foi construído, o edifício externo não é mais do 
que aquela ideia interna distribuída na dimensão perceptível da matéria. Unidade indivisa, a forma 
interna manifesta-se como multiplicidade»15.  

Ou seja, segundo a percepção heurística da Arte em Plotino, a obra é bela, não 
porque irrepetível, mas porque provém da ideia criativa do seu autor. Contudo, é 
imperfeita porque a sua materialização é incompleta – exactamente o oposto do artista 
perfeito vitruviano –, ao contrário da imaginação, porque toda a fonte da formosura 
emana de Deus, atendendo, neste âmbito, que a beleza e a verdade provêm de uma fonte 
mais elevada e antimimética:  

«De repente a alma vê o Divino surgir dentro de si. Entre a alma e o divino não há mais 
nada: não são já duas entidades mas uma única coisa que não deverá ser dividida enquanto a 
aparição permanecer»16.  

Ou seja, entrementes, na alumiação do êxtase místico, a matéria é pura, deixando 
de constituir qualquer obstáculo à consumação da união mística. De facto, a concepção 
heurística de Plotino dispensa – ao contrário de Pseudo-Longinus como vimos, aliás – a 
obrigatoriedade de reproduzir o baixo mundo, fenoménico, que será sempre um objecto 
limitativo da própria Arte, porque a matéria-prima indispensável à criação há-de sempre 
opor-se ao mais talentoso dos cinzéis e, assim, o objecto talhado não mais será do que o 
pálido reflexo do Ser e do Belo, apenas perceptível na sua plenitude através da visão 
interior do Uno. Ou, como sintetizou Giovanni Lombardo:  

«Fruto de uma imaginação filosófica policêntrica (porque, ao mesmo tempo, 
antropocêntrica, cosmocêntrica e teocêntrica), a doutrina plotiniana do Belo marca a fronteira entre 
a Antiguidade e a Idade Média. Com efeito, se, no que diz respeito ao sentimento da dignidade 
humana no seio da harmonia universal, ela marca o pensamento antigo, no que diz respeito, por 
sua vez, ao itinerário espiritual para o Absoluto, ela transmite ao pensamento medieval um 
património teórico destinado a encontrar em Agostinho o seu grande intérprete cristão. Além da 
Idade Média, a herança plotiniana e, mais em geral, neoplatónica animará o debate estético do 
Renascimento e permanecerá depois como uma das referências inevitáveis da reflexão moderna 
sobre o significado do belo e da arte»17.  

39

Foi mais por isso, do que por súbita falta de habilidade dos artistas que laboraram 
na Antiguidade Tardia, conforme defendem as correntes historiográficas 
tradicionalistas, que encontram explicação para tal facto na “barbarização” da sociedade 
e consequentemente na decadência da harmoniosa ars clássica. A verdade, porém, 
afigura-se distinta porque, face ao que temos vindo a explanar neste capítulo, terá 
havido uma evolução sócio-cultural propulsionada sobretudo pelo enraizamento do 
Cristianismo que, tal-qualmente como na época precedente, encontrou nas imagens uma 
força catequizadora, adoptando cânones de representatividade muito bem definidos. 
Podendo encontrar-se, talvez, o melhor exemplo definidor desta renovada arte no 
conhecido retrato monumental de Constantino, em cujos olhos vazios perpassa o olhar 
de Deus, do qual o Imperador é agora não o próprio deus, mas o seu intermediário, pois 
é ele quem faz a ligação entre o mundo superior e o telúrico, ou seja, é, de alguma 
forma (e no sentido clássico do termo), um Semi-Deus.  

Além do mais, para Santo Agostinho a beleza é a unidade, no sentido de 
totalidade, pelo que apenas os homens cultos são capazes da percepcionar e de 

                                                 
15 Plotino, Do Belo e do Belo Inteligível, 1.6.3 (in Lombardo 2003, 206). 
16 Plotino, Do Belo e do Belo Inteligível, 6.7.34 (in Lombardo 2003, 210). 
17 Lombardo 2003, 214. 
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compreender a ordem e a harmonia do Universo, mas se a sua principal obra dedicada 
aos problemas estéticos foi consumida na voragem dos séculos, não existirão dúvidas 
que noutras obras deste primordial Pai da Igreja Latina, é possível encontrar: 

«um fio condutor que atravessa o pensamento de Santo Agostinho e que distingue, e que ao 
mesmo tempo põe em confronto e motiva, dois amores pela beleza: por um lado, o amor pelo 
mundo supra-sensível, pelo “homem interior” e sobretudo, por Deus: por outro, o amor pelo 
mundo sensível e as coisas terrenas, pela “beleza do corpo, a graça da juventude, o esplendor da 
luz, os doces sonhos, o perfume das flores”. Entre estes dois amores – Agostinho sente-o 
dramaticamente – há oposição (“não são estas as coisas que amo quando amo o meu Deus”) e por 
vezes uma dura luta, como podemos ler em certas páginas das Confissões. Mas existe também uma 
passagem, uma íntima afinidade: quando amo o meu Deus (…) amo todas as coisas do mundo. 
Nesta última expressão podemos ler o íntimo parentesco estabelecido no acto de criação entre o 
Deus bíblico e cristão e o mundo por ele desejado e realizado, bem como a relação mais complexa 
mas evidente, entre o Uno e o cosmos que Santo Agostinho tinha lido nos “livros dos Platónicos” 
com os quais se iniciou na verdade cristã»18.  

E, ainda na esteira de Plotino, tinha-se que a verdadeira luz emanava do inteligível 
e, através do Uno, refractava-se no mundo ideal e por aí adiante, até à evocação de Deus 
e à inevitável adopção do Dies solis inuictus, o Cristo-Sol triunfante19. A luz, alvo de 
inúmeras leituras emanadas de conceitos metafísicos, como meato entre o bem material 
e a substância imaterial, cresceu como princípio da beleza porque também revelou o Pai 
ao Mundo e através dela se atinge a uera lux, isto é, Deus, como o descreveu, mais 
tarde, o Abade di Sigeri: 

«E quando, pelo amor que nutro pelo esplendor da casa de Deus, a beleza multicolor das 
pedras preciosas por vezes me retira das preocupações exteriores transportando-me das coisas 
materiais para as espirituais a meditação justa convida-me a reflectir sobre a diversidade das santas 
virtudes (…) e parece-me poder passar-me, pelo dom de Deus e graças à analogia, desta morada 
inferior para a superior»20.  

40

De facto, ao depararmo-nos com estes excertos compreendemos uma mudança 
operativa, quer na acção (o acto de criar), quer no significado (a demanda da leitura 
absoluta). Posto isto, temos, no começo deste Enleio de Clio uma arte que se manifesta 
como a busca suprema do belo e, no último texto citado, encontramo-la já como uera 
lux, ou seja, o culminar de um trajecto que nos conduz ao divino.  

* 

E aqui aportados, devemos lembrar que a Ars – musivária ou outra – 
desempenhou um papel propagandístico de suma importância, não só como acto 
evergeta, mas também político e religioso e isto reflectiu-se inequivocamente quer na 
República, quer no Alto-Império, quer ainda no Baixo-Império, num ponto, onde 
precisamente os contornos de um espaço e de um tempo se tornam difusos. Talvez 
porque não tenham evolucionado em simultâneo pelo território de um Império que se 
esfrangalhava; talvez porque as conjunturas locais e/ou regionais tivessem sido 
diversamente vividas: sentidos de continuidade e sentidos de ruptura (ou seja, a 
revolução do tempo, do espaço e da dimensão sobrenatural). Neste sentido, a Idade 
Média, para Le Goff, tratou-se apenas de «mudanças de ritmo e não de inversão de 

                                                 
18 Brocchieri 2003, 29. 
19 Castelli 2006, 147. 
20 Abade di Sigeri descrevendo a cruz de Santo Elísio e o escrínio de Carlos Magno (apud Castelli 2006, 
61). 
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tendências»21, não abjurou, de facto, da mimesis, ainda que tenha optado nitidamente 
pelo simbolismo transcendente (apesar de ter sabido conservar os dez livros do De 
Architectura) que, determinando a expressão artística, culminou a meio caminho do céu, 
nos píncaros dos campanários das catedrais góticas. 

Posto isto, constata-se a dificuldade em definir com rigor absoluto (ou quase 
absoluto) o fim da Romanidade e o início da Idade Média, pois se o começo daquela 
encontra na figura de Augusto um elemento aglutinador, para o término deste secular 
percurso esse elemento encontra-se ausente, gerando, assim, a controvérsia entre 
diversas correntes contemporâneas de investigação e teorização histórica. Todavia, este 
constitui um aspecto a não olvidar no nosso estudo, porque só assim entenderemos 
também a morte dos opera musiua no Ocidente. Caso contrário, entrepõe-se um limbo 
que o mero recurso às datações convencionais – 411 para a perda definitiva do território 
aquém Pirenéus para os povos germânicos e, em 476, a deposição de Rómulo Augusto – 
não esclarecem, mas, antes pelo contrário, apenas dificultam a leitura e sequente 
interpretação do fenómeno cronológico. Pois, se de facto os visigodos foram chamados 
pelo imperador do Ocidente para combater os Bagaudes que aqui e ali iam eclodindo na 
Hispania, cumprida a missão assenhoraram-se desta vasta península.  

Também é verdade, que ultrapassada a problemática gnóstica, sobretudo a 
relacionada com as heresias, e tendo os godos adoptado em definitivo o catolicismo, a 
Ecclesia – então a única instituição com vigor multidimensional assente no conceito do 
homem novo – tomou verdadeiramente o controlo do território. E manteve não só as 
suas “instituições” em funcionamento, mas também zelou pela unidade de uma 
península aparentemente estraçalhada. 

41
Neste sentido, garantiu também o funcionamento das antigas máquinas 

administrativa e produtiva, conservou o Direito Romano e o Latim manteve-se como a 
língua aglutinadora dos romanos que aqui permaneceram, dos suevos e dos visigodos e, 
mesmo, de velhos substratos indígenas que teimavam em emergir, tudo isto para além 
de já não depender politicamente de Roma, nem tão-pouco de Constantinopla (que 
«…voltou a tornar-se numa cidade grega»22). Em suma, através da força catequética do 
catolicismo, as monarquias teocráticas suévica e visigótica romanizaram-se. Mas 
também se a Igreja conservou e adoptou as estruturas romanas, estas já não eram as do 
Alto-Império, mas as dos tempos baixos23.  

Os opera musiua reflectiram também esta realidade, e, aos poucos, foram-se 
dissolvendo neste processo de mudança e de desagregação de um léxico antigo, 
afirmando Lot que uma das primordiais razões que conduziram ao seu desaparecimento 
e – ultrapassadas as questões da iconoclastia – terá estado directamente relacionada com 
o fervor religioso católico que não permitia que se pisassem os signos sagrados24. Isto, 
apesar de, nesta época de contornos difusos, algumas cenas cinegéticas revestirem os 
pavimentos de várias igrejas paleocristãs (e também de sinagogas). Apesar de, já desde 
o século IV, se ter encontrado esta arte aplicada em revestimentos sepulcrais, a 
decadência dos pequenos cubos multicolores – praticamente desaparecidos, do território 
hispânico, a partir do século V e cujo léxico, de um modo geral, se havia já deslassado –
, coincidiu, a Oriente, com o arranque do fulgurante mosaico bizantino que revestiu 

                                                 
21 Brocchieri 2003, 24-25. 
22 Lot 2008, 49. 
23 Sobre esta problemática e consequente contextualização vide o estudo de Justino Maciel (1996). 
24 Lot 2008, 149. 
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abóbadas e paredes dos templos ortodoxos, tornando-se num exemplo modal do 
cristianismo oriental, e que se prolongou Idade Média adentro: 

«Pero desde una perspectiva cristiana bien y belleza son dos conceptos claramente unidos, como 
también Isidoro de Sevilla recogerá en sus Etimologías, X: Bonus a uenustate corporis creditur 
dictus postea et ad animum translatum nomen. La belleza de las cosas y criaturas procede de Dios, 
como ha afirmado San Agustín, pero también gracias a esa belleza se reconoce a Dios, como 
Isidoro afirma también (Sent 14): Quod ex creaturae pulchritudine agnoscatur Creator»25. 

Esta nova síntese ideológica, quanto a nós, evolucionou, ainda que, com o correr 
do tempo, se tenha despido da velha e ambígua roupagem até porque foi notória a 
ausência de ruptura entre a Hispânia Suevo-Visigoda e o Mundo Antigo. Este 
fenómeno é inclusivamente testemunhado pela Arqueologia, pois, e apesar das fontes 
escritas serem omissas, têm-se recolhido materiais, sobretudo contentores e fragmentos 
terra Sigillata, cujo aparecimento coincide com os inícios da Antiguidade Tardia e 
prolonga-se até ao século VII – curiosamente, a cronologia atribuída aos extemporâneos 
mosaicos de Mértola, de clara e objectiva influência bizantina (e não nos devemos 
esquecer que Bizâncio chegou a ocupar parte do sul da Península)26 –, materiais estes 
que fundamentam, de modo inequívoco, as teses que radicam na manutenção de trocas 
comerciais, entre os séculos IV e VII, entre a Hispânia, a África e o Oriente27.  

Enquanto isso, Sanctus Isidorus Hispalensis, nascido naquela cidade em cerca de 
560, ali foi bispo desde 600 até ao ano da sua morte, que ocorreu em 636. Foi um 
teórico católico e a sua obra assumiu-se como um dos grandes elos de transmissão da 
cultura clássica, sendo notória a influência que o pensamento e os escritos de Santo 
Agostinho, de Hipona (354-430), exerceram nele. Dos seus livros, destacam-se as 
Etymologias, onde apresenta, qual enciclopédia, uma visão do mundo, da sua 
composição e das suas partes, das ciências, da medicina, da arquitectura, dos elementos 
e de Deus, dos anjos e dos santos: 
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«A idea de la belleza en el arte, que existe desde la Antigüedad, es algo universal y 
sistemáticamente apreciado. Ahora bien, la formulación teórica de la belleza, en un sentido amplio, 
genérico, pero aplicada, no a cualquier obra, al arte, a un cuerpo, forma, etc., sino a la construcción 
de edificios, esto es: la uenustas en la arquitectura, arranca de Vitruvio; de su tratado De 
Architectura (que recoge sin duda los tratados griegos y teorías anteriores). La inclusión de la 
uenustas como un elemento al que ha de atender la arquitectura y que se contiene, a la vez, en una 
o varias partes de la que ésta consta, aparece como el punto culminante de toda la teoría estética de 
la Antigüedad en lo que respecta a la arquitectura y conecta, a través de la historia del cristianismo 
y la Antigüedad tardía con la nueva y, aparentemente simple, formulación de Isidoro. Como es 
bien sabido, Isidoro utiliza múltiples fuentes clásicas y cristianas en la elaboración de sus obras y, 
concretamente, en la composición de las Etimologías. En unos casos toma referencias directas, en 
otros a través de segundos autores y en no pocos parece que utilizo florilegios, colecciones de 
sentencias, etc. Entre las fuentes que Isidoro utiliza no parece que se halle presente Vitruvio, desde 
luego no de forma directa; pero, incluso, apenas puede detectarse algún pasaje que refleje un 
influjo directo. Frente a Varrón, Plinio o Paladio, la obra sobre arquitectura de Vitruvio no parece 
haber sido ni manejada ni utilizada directamente por Isidoro. Sin embargo, el De Architectura de 
Vitruvio es el único tratado teórico que se conserva sobre la arquitectura en la Antigüedad, aunque 
puede suponerse que éste recoge las teorías y concepciones de autores greco-latinos anteriores, tal 
como él mismo señala explícitamente y como puede comprobarse por sus múltiples referencias. El 

                                                 
25 Velázquez 1997, 232. 
26 Caetano 2007, 78. 
27 Blázquez 2002, 159. 
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planteamiento de la obra de Vitruvio es amplio, casi enciclopédico, aúna aspectos teóricos, 
prácticos, históricos»28. 

Todavia, entrementes, manifestara-se o fenómeno de fusão entre as elites hispano-
romanas e suevo-visigodas, pelo que a Hispânia – e para além dos outros povos 
germânicos que sem fulgor a trespassaram – constituía uma nação que nos começos do 
século VIII se encontrava debilitada, não só devido à pestilência, mas, sobretudo, 
devido à crise dinástica29. E este reino que era, então, alvo de uma protofeudalização 
sucumbiu à espada de Tarik, em 711: 

«A chegada dos Árabo-Berberes ao solo da Hispania pôs um termo ao longo período de 
romanização da Espanha que remontava ao fim do século II antes de Jesus Cristo. Pôs fim, mais 
precisamente, a esta última transformação do império romano que foi o reino hispano-visigótico, 
onde os reis e os bispos tentaram criar na prática a teocracia desejada por Teodósio, paralelamente 
à que desenvolvia no Oriente aquele que se julgava o único imperador romano»30. 

A Hispania foi Al-Andalus e quando o Abade di Sigeri, no contexto teutónico do 
Sacro Império Germano-Romano de Carlos Magno, se extasiava com o Belo, já há um 
século que a Península Ibérica encontrara o seu caminho para a medievalidade e, entre 
um e outro momento surgiu – a título de exemplo – Ulixbona sobre a velha Olisipo, 
outrora Felicitas Iulia.  

Este nosso entendimento vai ao encontro da moderna historiografia, com origem 
na École des Annales, cujos principais mentores foram Lefèbvre31, Bloch32 e Marrou33, 
pois reconheceram a existência no tempo e no espaço de movimentos de curta duração 
(conjunturas) e movimentos de longa duração (estruturas), interferindo os primeiros 
com o devir das segundas, acabando por lhes causar um estado de esgotamento – e, por 
vezes, de ruptura – ocorrendo, então, um período de transição entre uma primeira e 
segunda realidades. Esta tentativa de síntese, visando a constituição de uma «História 
Total» não passou, todavia, de uma ilusão, mas teve o mérito de propulsionar uma 
fórmula que definiu horizontes palpáveis, dotando o estudo histórico de uma 
objectividade até então ausente na metodologia recorrente. 
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Também por isso, a Antiguidade Tardia34 constituiu um período de renovação e 
de síntese entre os valores cristãos e os valores clássicos que derivaram numa nova 
estrutura: a Idade Média. Ou seja, nas palavras de Géza Alföldy: 

«As condições sociais do Baixo-Império assentavam em grande medida nas estruturas 
surgidas no período da crise, desde o final da época dos Antoninos até Diocleciano. Porém, a 
evolução subsequente da sociedade romana não apontava numa nova direcção, antes era uma 
continuação do processo iniciado com a crise do século III. A partir do século V surgiram novas 
forças sociais em consequência da formação de Estados territoriais germânicos em solo romano. 
Mas apesar disso, a organização da Antiguidade Tardia não foi substituída por uma nova estrutura 
social, mesmo no século VI, quando o sistema de governo romano já não existia no Ocidente. A 
transição da “Antiguidade” para a “Idade Média” não foi repentina, mas fez-se através de “uma 
larga faixa de transformações graduais” em que a queda do Império romano do Ocidente apenas 
constituiu um ponto de viragem decisivo, na medida em que significava o colapso do 

                                                 
28 Velázquez 1997, 236-237. 
29 Rucquoi 1995, 49-59. 
30 Rucquoi 1995, 64. 
31 Lefèbvre 1981. 
32 Bloch 1976. 
33 Marrou 1976. 
34 Sobre a Antiguidade Tardia e Paleocristianismo vide, mais pormenorizadamente, Maciel 1996. 
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enquadramento político da sociedade romana do Ocidente»35. 

Face ao exposto, esta interacção que primeiro foi explorada era inequivocamente 
romana, pois emergiu do seu quotidiano. Só depois, paulatinamente, se foi alterando o 
seu significado numa preparatio enuangelica não só conducente ao homem novo, mas 
também na procura incessante de uma Paideia cristã. Por isso, os Padres da Igreja 
sublinharam a herança comum direccionada para Jesus, como se poderá demonstrar no 
vínculo Apolo/Orfeu/Cristo, assim como a absorção cristã de outras simbólicas, 
designadamente a analogia entre Belerofonte a matar a Quimera com São Miguel a 
trespassar o dragão. 

* 

Finalmente, ao recompilar esta troca de valores, cabe-nos ainda referir que este 
processo de interacções e continuidades foi longo e que culminou abruptamente em 711 
(para assinalarmos um marco histórico) com a conquista islâmica, pois se os tardo-
romanos, suevos e visigodos, todos eles agregados pela Ecclesia, haviam mantido os 
antigos valores – língua, direito, limites administrativos, administração pública, etc. –, 
essa construção centenária foi derreada em nome de uma outra estrutura a que, mais 
tarde, se chamou Idade Média.  

Este movimento que o antiquariato renascentista desprezou, a longa noite do 
tempo, soube, no entanto, resguardar o conhecimento acumulado, permitindo que, no 
século XV, Clio ressurgisse, resplandecente, e a Antiguidade fosse reencontrada, a sua 
Arte, a sua História e, em suma, o seu pensamento… 
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35 Aföldy 1989, 200. 
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i v .  
D A S  T E S S E L L A E  A O S  M O S A I C O S :  O S  

S I G N I F I C A D O S  E  S I G N I F I C A N T E S  D E  

P E R C U R S O S  S I N G U L A R E S  
 

Entre as províncias mais instáveis contavam-se as da Hispania, na finisterra 
ocidental, sobre as quais – e apesar da crise vivida pelo Império –, se tinham celebrado 
em Roma, entre 44 e 31 a.C., cinco vitórias tanto na Citerior como na Ulterior36. De 
facto, se há muito que os povos do sul e do nordeste da Península conviviam com os 
latinos, as gentes que habitavam as terras montanhosas do noroeste peninsular, 
designadamente os cântabros, asturianos e galaicos, todos populi belicosos e ciosos da 
sua liberdade, viviam nas impenetráveis e fragosas montanhas que deixavam apenas 
para pilharem os váceos, os austrígones e outras gentes, causando grande inquietação, e 
até as próprias legiões romanas se sentiam constantemente ameaçadas.  

Será, pois, nesta perspectiva – e também porque se tratava de terras ricas em 
minerais – que se terá de considerar o empenho pessoal de Augusto na conquista do 
noroeste peninsular. Apesar deste território, não ameaçar o equilíbrio geral, em termos 
peninsulares, não deixava, ainda assim, de constituir uma afronta à Pax Romana de 
Augusto37. Por isso, estabeleceu-se em Tarraco e entregou o comando das legiões a 
Antístio Veto e a Públio Carísio, os quais, depois de dois anos de duras batalhas, 
cercaram e investiram sobre o Mons Medullius concluindo-se, finalmente, a conquista 
da Península Ibérica38. Foi nesta perspectiva que Augusto mandou erigir ex nouo e 
segundo os preceitos do arquitecto imperial, a cidade de Colonia Emerita Augusta, onde 
se acantonaram os veteranos de Públio Carísio. Uma vez em Roma, o princeps ordenou 
que se encerrassem as portas do templo de Janus, em sinal de que a paz era já 
definitiva39.  

45

Todavia, na Hispânia, depois de 24 a.C., os exércitos, por falta de pagamento, 
sublevaram-se e Públio Carísio, agora legado da Lusitânia, pôs fim a essas alterações à 
ordem militar. Dois anos mais tarde, e para além de uma ou outra sublevação no 
noroeste, os asturianos e os cântabros revoltaram-se contra o domínio romano e, se os 
primeiros foram subjugados, os segundos, só com a chegada de Agripa, em 19 a.C., é 
que foram violentamente derrotados: 

«[a]campanha levada a cabo nesse ano depressa se transformou numa operação de terror; foi 
acompanhada do massacre sistemático dos homens apanhados com armas na mão e da redução à 
escravatura das mulheres, crianças e velhos»40.  

                                                 
36 Martin 1999, 21. 
37 Os romanos aportaram a esta península no contexto da II Guerra Púnica, levando quase dois séculos, 
desde o desembarque de Cipião em Ampúrias, uma colónia grega aliada de Roma, até à sua conquista 
definitiva por Augusto (cfr., v.g., Goldsworthy 2007). 
38 Cf., v.g., Alarcão 1988. 
39 Martin 1999, 23. 
40 Martin 1999, 23-24. 
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As populações subsistentes foram forçadas a abandonar os seus castra nas 
montanhas e a instalarem-se em novos povoados então erigidos nas planícies, onde 
eram melhor vigiadas. Terminada finalmente a conquista da Hispania, designadamente 
a brutal subjugação das tribos do noroeste, Roma que, há quase dois séculos, ocupava 
fisicamente grande parte da referida Península – isto sem considerarmos, porque 
extravasa o âmbito da presente dissertação que em determinadas zonas litorais o 
processo de romanização se iniciara antes da ocupação efectiva do território41 –, ia 
impondo os seus normativos nos territórios já pacificados, onde se vivia de acordo com 
a praxis romana, as aristocracias locais ambicionavam obter a cidadania, porquanto 
deixara-se seduzir por aquele novo mundo, o qual, por sua vez, reacomodou à sua 
própria grandeza, beneficiando igualmente da humanitas romana.  

Este processo de ocupação efectiva do território foi longo, pacífico ou guerreado, 
tendo Wagner defendido a este propósito que, ao longo da História, qualquer acto 
colonizador é, por definição, violento. É violento porque, mesmo que a ocupação 
território não se tenha verificado por via da força, subsistem outras manifestações de 
poder por parte do colonizador, que passam, para além do exercício da autoridade, pela 
imposição de novas regras vivenciais, quer seja através da eliminação dos opositores ou 
da sua simples redução à escravatura, quer seja através da destruição das paisagens e 
apropriação dos recursos locais, quer seja ainda através da alteração das relações 
sociais, inclusive afectando os modelos e hábitos de trabalho42. 

1. O SÉCULO DE AUGUSTO 
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Refira-se, por um lado, que, se nos finais de República o Império se encontrava à 

deriva como consequência das guerras civis, estas, por outro lado, haviam-se 
transformado no terreno fértil que potenciou o surgimento e o desenvolvimento de uma 
corrente de pensamento político-filosófico, de génese estóica. Ideário este que assentava 
na crença da impossibilidade de o Estado ser administrado apenas por um cônsul 
nomeado por um ano, findo o qual se procederia à designação de novo governante. 
Estas alegações, por conseguinte, tinham ganho bastante credibilidade no seio das 
classes altas e abastadas da sociedade latina, porque acreditavam que o poder deveria 
ser exercido por um primeiro cidadão, cujos méritos e disciplina deveriam ser 
irrepreensíveis: uirtus, pietas e fides43. Nesta perspectiva, acabou por se instituir o 
princípio do princeps e da designação hereditária do sucessor44, pelo que, neste 
encadeamento, o Senado concedeu a Octávio o título de Augusto, por volta de 27 a.C., 
ditando, deste modo, o fim da República e inaugurando um novo e auspicioso período 
de florescimento que a História resguardou como o Século de Augusto:  

«Além do poder militar, indiscutivelmente importante para as mutações políticas da transição da 
República para o Principado, há que não esquecer que também a ausência de uma administração 
eficaz, capaz de controlar um território em crescimento e com características variadas e 
heterogéneas, bem como a contínua transformação social interna de Roma contribuíram para a 
falência do sistema republicano. Octávio, a quem os seus inimigos nunca deixarão de chamar 
apenas Octaviano, é somente a força política que faz alterar a conjuntura. Mas os motivos que a 

                                                 
41 Sousa 1996, 50 e Blot 2002, 83-84. 
42 Wagner 2005, 177-192. 
43 Grimal 1984, 72-73. 
44 Rodrigues 2005, 322-324. 
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fazem mover são vários»45. 

Octávio apreendera, igualmente, que o mundo havia mudado e que a sua própria 
sobrevivência, bem como a de Roma e do seu Império em expansão, radicava no 
contexto de mudança. Talvez por isso – e sem se computar aqui o seu próprio anseio 
pelo poder absoluto – tenha aceitado as benesses então concedidas. Neste sentido, 
terminada a guerra civil, quando pretendeu devolver o poder ao senado, aquele recusou-
o, depositando literalmente o governo do Império nas suas mãos, em 27 a.C., e ainda lhe 
outorgou publicamente o título de Augustus, o filho do deus e, por isso mesmo, também 
divino, encontrando-se aqui a génese do culto imperial46.  

 Augusto, no entanto, foi suficientemente inteligente, não só por ter conservado a 
aparência de magistrado, mas por ter estabelecido um compromisso com a velha e 
corrompida aristocracia republicana. Todavia, subtilmente, foi-a remetendo para um 
plano secundário, ao guardar para si o controlo dos exércitos, as questões da política 
externa e o governo das províncias mais importantes ou militarmente inconstantes. 
Deixou parte da administração a cargo dos equites da sua inteira confiança, 
designadamente a prática da justiça, o governo da Itália e de algumas outras províncias 
completamente pacificadas. Mas apoiou-se tal-qualmente numa burguesia em ascensão 
e, sem enjeitar também o apoio da sua clientela, ofereceu faustosos divertimentos, 
conforme relatou o próprio Augusto47. Aqui aportados, convém lembrar que Suetónio 
aludiu sempre ao fundador do Império encomiasticamente, tal como o fizera em relação 
a César, porquanto, para este historiógrafo:  

«Augusto, su sucesor, será el único César a la altura de Julio. Menos guerrero (aunque triunfante 
siempre) y más político, aliando moderación y energía (“festina lente”, apresúrate despacio, era su 
lema), gobierna largos años el imperio más poderoso del mundo, manteniendo el orden político, 
acometiendo grandes obras arquitectónicas, instaurando los periodos más extensos de paz. “Los 
testimonios de su clemencia y civismo son numerosos y magníficos”, anota el biógrafo. Fue 
venerado como padre de la patria y adorado como dios»48. 
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Finalmente, liberto dos afazeres militares, Augusto – que agora concentrava em si 
mesmo poder e contrapoder – pôs em marcha um ambicioso plano de reformas, pois, 
considerou estarem reunidas condições para impelir um segundo nascimento de 
Roma49, até porque, de acordo com os seus próprios princípios universais e para além 
da reorganização do Império, pretendia também apresentar-se como o novo fundador de 
Roma. Ou seja, aquele que voltaria a colocar o mundo romano em limites precisos e 
invioláveis, porque sagrados, nos limites do orbis terrarum, de ‘todo o universo’50, 
como especifica o capítulo terceiro das suas Res Gestae»:  

Bella terra et mari ciuilia externaque toto in orbe terrarum saepe gessi uictorque omnibus ueniam 
petentibus ciuibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, conseruare quam excidere 
malui. Millia ciuium Romanorum sub sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Ex quibus 
deduxi in colonias aut remisi in municipia sua, stipendis emeritis, millia aliquanto plura quam 
trecenta, et iis omnibus agros adsignaui aut pecuniam pro praemis militiae dedi. Naues cepi 
sescentas praeter eas, si quae minores quam trirremes fuerunt51. 

                                                 
45 Rodrigues 2005, 324. 
46 Rodrigues 2005, 325. 
47 Res Gestae, 22. 
48 Arellano 2001. 
49 Rodrigues 2005, 326. 
50 Martin 1999, 19. 
51 In Universidad de Zaragoza, texto latino com tradução para castelhano por G. Fatás, 
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O princeps dedicou-se, assim, a estruturar um novo modelo político e ideológico, 
ou seja, a implementação de uma nova praxis que, sucedendo à Romanização, a História 
veio a apelidar de Romanidade. Este renascimento assentava já não na rude cidade-
estado do Lácio de outrora, mas na grandiosa e hegemónica Roma Imperial, cujos 
tentáculos, mercê de um exército renovado e bem organizado, disciplinado e dotado de 
uma logística e engenharia ímpares, se alongavam cada vez mais52, expurgando todos 
os aspectos que no interior dos territórios dominados por Roma pudessem ser semente 
de revolta e formar uma zona de dissidência53. Seja como for, a obra política de 
Augusto convencionava – no contexto que temos vindo a evidenciar – também o retorno 
às antigas tradições romanas e um regresso à latinidade, depurando a sociedade dos 
maneirismos helénicos que a República seduzida com cultura e vivência grega tinha 
importado e deslumbradamente exibia, não só obras de arte, mas também os seus 
argólidos e doutos escravos, com os quais se tutorava a língua, a ideologia e os modelos 
sagrados. Neste sentido, e a propósito destas questões, Pierre Grimal afirmou que na:  

«prática, a partilha entre os dois pensamentos [o helénico e o latino] é bastante difícil, embora não 
impossível, e apercebemo-nos de que o pensamento romano, mesmo se sofreu, desde cedo uma 
primeira influência grega, soube, apesar disso, manter alguma originalidade. Estes contributos 
diversos – “substrato” latino, “disciplina” etrusca, impregnação sabélica – permitiu ao pensamento 
romano inflectir a sua evolução num determinado sentido, diferente do da mitologia helénica, 
incomparavelmente mais rico»54.  

E foi, na verdade, sobre essa inflexão que Roma construiu um modelo original 
que, apesar das suas debilidades, foi capaz de sustentar um vasto e diversificado 
Império, designadamente, através da implementação global de uma política niveladora 
de matriz romana. Mas aplicando também – numa perspectiva religiosa – o princípio da 
figura do imperador divinizado e ainda que Augusto, em vida, tenha recusado tal 
estatuto, foi prontamente aclamado pelos seus legionários, e teve grande aceitação na 
Península Ibérica. Sobretudo junto dos militares hispânicos (na verdade, o princeps era 
o chefe supremo do exército, desempenhando igualmente o cargo de Pontifex Maximus, 
assumindo-se como cabeça do paganismo greco-romano55). Esta matriz político-
religiosa foi-se impondo, não apenas junto das elites, mas integrando-se igualmente 
junto das centenas de povos que constituíam o imenso domínio, de cuja auctoritas 
Augusto era o único detentor, partindo de um ideário político muito bem definido e 
acreditando, sem quaisquer dúvidas, na missão civilizadora dos Romanos56.  
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(www.cervantesvirtual.com/estudios/). 
52 Os legionários veneravam o seu comandante e ele era bastante liberal na concessão de phalerae 
(Suetónio, Divino Augusto, XXV) que eram placas de metal brilhante em forma de prato ligeiramente 
côncavo, com um botão saliente no meio. Aquelas eram atribuídas como as condecorações actuais, por 
feitos de guerra, mas apenas, ao que parece, aos simples soldados, aos oficiais subalternos e aos 
centuriões. Os infantes prendiam-nas nos cinturões e os cavaleiros atavam-nas aos arneses dos cavalos. 
Ainda segundo Suetónio, Augusto não poupava «as honras ao mérito militar, mandou conceder o triunfo 
completo a mais de trinta generais e as insígnias do triunfo a muitos mais ainda (…). Passava 
frequentemente em revista as formações de cavaleiros e restabeleceu o seu desfile tradicional, há muito 
caído em desuso (…) e autorizou aqueles que já eram demasiado idosos ou que tinham alguma 
deficiência física a mandarem o cavalo sozinho para o desfile, indo a pé responder à chamada. 
Posteriormente, concedeu àqueles que tivessem mais de trinta e cinco anos a possibilidade de devolverem 
o cavalo, se não quisessem mantê-lo» (Idem, XXXVIII). 
53 Martin 1999, 20. 
54 Grimal 2004, XXXV. 
55 Mantas 2002, 111. 
56 Rodrigues 2005, 326. 
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Fenómeno que encontrou também no teatro e na literatura, através da obra 
virgiliana, designadamente da Eneida que, à semelhança da Ilíada grega, haveria de 
tornar-se a grande epopeia romana e uma eficaz fórmula de propaganda do sistema 
sociopolítico e cultural, entretanto implementado. Por conseguinte, Augusto levou à 
prática uma concepção de Estado que quase nos atreveríamos apelidar, socorrendo-nos 
de um conceito contemporâneo, de global. Ainda assim, e nesta perspectiva, parece-nos, 
pois, que as reformas augustanas não renegaram por completo os princípios gregos, se 
se tiver em atenção diversos factores, designadamente a interacção entre dominador e 
sujeitado em ambos sentidos, fenómeno este ao qual os seus imediatos sucessores deram 
continuidade, permitindo também a difusão de valores que as elites latinas 
disseminaram por todo o Império, designadamente um determinado modus uiuendi que 
as aristocracias indígenas, ao ser-lhes concedida a cidadania, não tardaram em imitar. 
Nesta perspectiva, não podemos igualmente esquecer que terminadas as grandes guerras 
pela posse territorial – e restringindo-nos agora apenas ao território peninsular –, 
Augusto concedeu uma série de benesses e privilégios aos povos subjugados, tais como, 
por exemplo, a concessão de estatutos de direito latino a diversas comunidades, pelo 
que recordamos novamente as palavras de Vasco Gil Mantas:  

«Noutros aspectos, mesmo ideológicos, as semelhanças entre os padrões indígenas e certos 
conceitos romanos típicos de sociedades da Idade do Ferro, facilitaram um processo de aculturação 
que, sem eliminar o predomínio incontestável do modelo civilizacional dominante, permitiram o 
desenvolvimento de intercâmbios relevantes e facilitaram um processo de integração pragmático, 
desenvolvido ao longo de vários séculos. É a esse processo que devemos chamar romanização»57. 
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Deste modo, destaca-se a perspectiva niveladora que Augusto preconizara para o 
Império, até porque este não teria passado de um fenómeno efémero se, ao invés, se:  

«(...) tivesse limitado a impor ao mundo, pela força, uma organização política e até mesmo leis. A 
sua verdadeira grandeza talvez resida naquilo que foi – e continua a ser – o esplendor espiritual. 
Foi ele que, no Ocidente, abriu imensas regiões a todas as formas de cultura e do pensamento e 
que, no Oriente, permitiu que os tesouros da espiritualidade e da arte helénica sobrevivessem e 
conservassem a sua virtude fecundante»58. 

E, a tudo isto, deveremos acrescentar o papel transversal que o latim 
desempenhou, ainda que no Oriente – e até mesmo em determinados círculos no 
Ocidente, o grego tenha sido a língua preferencial. Para o efeito, e entre outras medidas 
que não importa aqui nomear – criou um contexto clássico propiciador ao 
desenvolvimento do fenómeno, através, sobretudo, do evergetismo público, privado, 
corporativo ou imperial. Augusto foi, na verdade, a energia estadística que mudou a 
circunstância.  

 Por tudo isso, coincidentemente, ou não, quando se inaugurou a figura do 
imperador e do sequente culto, generalizou-se também o uso do mármore59 e o “proto-
tesselado” cedeu definitivamente lugar ao opus tessellatum, cuja construção terá sido, 
na sua origem, obra de artesãos gregos60 e, depois, itálicos, isto, obviamente, sem 
esquecermos os mosaicos púnicos, ainda que a sua influência tenha evidenciado uma 
menor grandeza perante os pavimentos áticos. Nesta perspectiva, a tal inflexão histórica, 
referida por Pierre Grimal, permitiu que Augusto pugnasse por um retorno às origens 

                                                 
57 Mantas 1990, 158. 
58 Grimal 1984, 135. 
59 Grimal 1988, 157. 
60 Blake 1930, 21. 
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latinas, a proliferação durante os primeiros séculos do Império de uma série de 
manifestações artísticas e outras, não relegando brutalmente as idiossincrasias dos mais 
distintos povos que constituíam o Império romano, mas, antes pelo contrário, 
absorvendo-as ou readaptando-as, não olvidando tal-qualmente as suas próprias raízes, 
em particular a sua herança etrusca.  

Por conseguinte, os contornos da romanidade iam-se, também eles, desenhando ao 
sabor das circunstâncias. Tudo isto, e apesar de Roma se mostrar privada:  

«de grandes ambiciones teóricas, [pois] el romano común tendia a adoptar las ideas de modo 
ecléctico, sin preocuperse de que formaran un sistema coherente. Las únicas ideas que llamaban su 
atención eran las que estaban relacionadas con los temas de la vida: el bien, la virtud y la felicidad. 
Por eso, las das filosofias más populares en Roma fueron el epicureísmo y el estoicismo, ambas 
caracterizadas por proponer la especulacíon metafísica y privilegiar la reflexión sobre el actuar 
humano»61.  

Foi nesse sentido que, mais tarde, o cordovês Séneca, um filho da ordem equestre, 
educado em Roma, se veio a destacar como filósofo de génese estóica que soube 
assimilar a herança grega e, na esteira de Lucrécio, elevou-a a um nível de confluência 
entre a filosofia helénica e a literatura latina. O que lhe granjeou – para além duma série 
de inimizades – o favor imperial, traduzido na educação do jovem Nero, que lhe haveria 
de ditar um triste fim.  

Refira-se, por outro lado, que a inflexão romana se mostrou também na sua 
natureza pragmática que elevou a arquitectura e a engenharia (civil e militar) a um nível 
prático e as belas-artes a um tom mais realista, deveras distinto dos modelos idealizados 
gregos, particularmente ao nível do retrato. Noutro sentido, mas prosseguindo o mesmo 
objectivo, as reformas que marcaram a alvorada imperial incidiram com particular 
acuidade na fundação de cividades e na renovação de espaços urbanos pré-existentes, 
não só nas principais cidades, mas também em muitas ciuitates secundárias, de acordo 
com os princípios de Vitrúvio, o arquitecto que definiu e ofereceu ao próprio Augusto 
um tratado de arquitectura e urbanismo, no qual se sente ainda a presença de alguns dos 
arquétipos que haviam modelado os lugares da antiga Etrúria: 
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«Tendo, porém, notado que não apenas te preocupas com a vida comum de todos e com a 
ordem do Estado, mas igualmente te empenhas com a oportunidade dos edifícios públicos, porque 
a Cidade não foi apenas engrandecida, através de ti, com as províncias, mas também a dignidade 
do Império foi sublinhada pela egrégia autoridade dos edifícios públicos, julguei que não deveria 
adiar mas, bem pelo contrário, te deveria apresentar, quanto antes, estes escritos sobre estas coisas, 
até porque eu já fora primeiramente reconhecido sobre estes assuntos por teu Pai, cuja virtude 
sempre venerei. Como, porém, os deuses o colocaram nos assentos da imortalidade e transferiram 
para o teu poder o seu império, continuando viva a minha afeição pela sua memória, manteve-se 
em ti o mesmo favor»62.  

Neste contexto, os opera musiua desempenharam igualmente um papel importante 
no encadeamento da romanidade, porque a sua interiorização e difusão é um facto hoje 
inquestionável, percorrendo um caminho nem sempre linear, mas substantivo no que 
concerne ao nosso entendimento desta “proto-indústria” e da sua função artística, bem 
como ao modo como nela se espelhou a vontade do tempo em que nasceu e se 
desenvolveu, do espaço em que cresceu e que se impôs como revestimento decorativo 
primordial. 

                                                 
61 Vidal Guzmán 2007, 144. 
62 De Architectura, I, 2. 
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Talvez por isso, muitas das mais antigas figurações de animais nos pavimentos 
musivos – a não ser, por exemplo, quando de tratava de um animal-atributo (isto é, um 
animal associado a uma divindade, podendo surgir no contexto representativo integral 
ou isolado) ou de um animal-metamorfose, como Zeus que se transformou num 
possante touro, para raptar Europa, – costumavam, também, ilustrar pequenos quadros 
campestres onde se patenteavam simples pastores que, apoiados nos seus cajados, 
guardavam os rebanhos e onde pontuavam, uma ou outra vez, deidades silvestres. E não 
haverá grandes dúvidas, de que estes quadros nos remetem inequivocamente para a 
poesia virgiliana, de que os primeiros versos da Bucólica sétima constituirão bom 
exemplo: 

Debaixo de um carvalho ramalhete 
se sentara já Dáfnis quando Tirsis 
e Córidon num só os dois rebanhos 
ajuntaram ao pé, sendo de ovelhas 
o que trazia Tírsis, o de Córidon 
de cabras bem pejadas de seu leite; 
cada pastor em sua idade aberta, 
ambos de Arcádia e pares de seus cantos 
e prontos ambos a resposta em forma. 
Enquanto, aqui, defendo o tenro mirto 
do frio que faz, se me extravia o bode. 
Dáfnis avisto que me diz: “Regressa. 
Teu bode e teus cabritos, tudo a salvo; 
e, se podes parar um bocado,  
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vem descansar à sombra, que as vitelas 
pelo prado virão para beber63. 

Todavia, a generalização da policromia possibilitou a criação de esquemas 
geométricos, florais ou figurados cada vez mais complexos, que diferiam já, de alguma 
forma, dos primevos trabalhos em opus tessellatum, não só pelas temáticas abordadas, 
pois cada vez mais – e à medida que se introduziam outros elementos decorativos – os 
mosaicos se foram afastando dos cânones augustanos (e de toda uma política 
sociocultural e artística por ele delineada). Evoluiu-se para um aperfeiçoamento do 
mosaico, sobretudo ao nível dos pormenores e da paleta cromática que enriqueceu, 
sobremaneira, a fruição do objecto enquanto obra de arte, contribuindo também a cor 
para a sua ampla difusão.  

Apenas alguns mosaicos – sobretudo na Itália Alto Imperial – cumpriram os 
preceitos vitruvianos64, na medida em que cada mosaico (ou conjunto de mosaicos), 
praticamente, constituía um caso exclusivo, até porque, conforme se tem vindo a 
constatar, o suporte de cada tesselado parece que era resolvido:  

«de acuerdo a las técnicas características del taller en cuéstion o en función (…) de los materiales 
disponibles»65.  

Razões estas que acabaram por possibilitar, em termos práticos, uma significativa 
redução do tempo dispendido na construção dos pavimentos, bem como nos custos 
finais deste artesanato “artístico-industrial”. Estas terão sido, quanto a nós, algumas das 
razões que ditaram o sucesso dos mosaicos, que, iniciado no século I, se prolongou ao 
longo do tempo. 
                                                 
63 Bucólica VIII, 1999, 33. 
64 Lavagne 1988, 469. 
65 Moreno González 1995, 124. 
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Todos estes factores – alguns deles, inclusive, correlacionados com a pintura, com 
a escultura e outros artefactos decorativos e de uso comum – constituem, de per si, 
importante fonte de informação acerca do papel sócio-cultural que os mamíferos 
desempenharam ao longo dos séculos (recuperando-se, neste âmbito, muitas das antigas 
representações, algumas datáveis ainda do período arcaico), o modo como eram, ou não, 
apreciados e a sua interacção com o homem, quer no meio urbano, quer no meio rural. 
Neste sentido, pretendemos igualmente intentar – sempre que tal se mostre necessário 
para uma melhor explicitação iconográfica, simbólica e histórica – correlacionar outras 
manifestações artísticas ou “proto-industriais” ou, inclusive, enveredar pela 
apresentação de narrativas destoantes, através das quais melhor se entenderão muitas 
das prevalências que a gesta resguardou e que, ao sabor das circunstâncias, foi 
libertando inclusive durante a época Alto Imperial. 

* 

Aqui aportados, lembramos que, neste contexto de mudança, o opus tessellatum 
assumiu protagonismo ao abandonar-se o uso dos mosaicos de opus Signinum e os 
pebble mosaics. As composições – a preto e branco e depois, vertendo uma origem 
africana (sem olvidar os exemplos pompeianos), já coloridas – reflectiram a 
romanidade, recorrendo, amiúde, aos temas que costumamos apelidar de clássicos, 
ainda que alguns se inspirassem em modelos mais antigos. Os opera musiua, 
exceptuando as composições geométricas e outras de costumes, absorviam sobretudo 
figuras da mitologia que Roma, de algum modo, adoptara como suas.  

Nestes evidenciavam-se outros seres, alguns monstruosos, que povoavam o 
imaginário colectivo daqueles tempos. Mas, todos eles, comummente organizados em 
pavimentos compartimentados em pequenos quadros, cada um aludindo a um episódio 
ou atributo de alguma divindade, de que constitui um bom modelo o tema dionísiaco. O 
mesmo acontecia com as representações em grandes painéis musivos despojados de 
supérfluas ambiências decorativas que traduziam no mosaico e nas demais belas-artes e 
letras a prática de um modelo cultural, económico e social eminentemente romano66.  
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Desde o século II a.C. afluíram a Roma – para além de incontáveis escravos e 
artesãos, comerciantes – muitos artistas, mosaic-workers67, filósofos e retóricos gregos 
que contribuíram, de modo inequívoco e continuado, para uma determinada helenização 
da sociedade e cultura romanas. Esta aculturação – como todos os fenómenos do género 
– não teve um único sentido nem ocorreu através de uma única via. E, 
consequentemente, os romanos, dotados de um grande pragmatismo e eficiência, 
tiveram suficiente engenho para promover uma simbiose entre aqueles distintos modos 
de estar, garantindo-se, mais tarde e entre outras, a notória influência que os tesselados 
ostienses – estudados por Becatti68 –, tiveram na Península Ibérica. De facto, a fusão 
destes arquétipos terá dado origem a um modelo novo, assente também nos seus 
próprios princípios teórico-práticos e, sem banir, entre outros, os importantes substratos 
etrusco, grego e, até, púnico, propiciando, deste modo, a criação de paradigmas, cuja 
repetição modelar pretendeu traduzir-se, também, numa Arte Universal:  

«Com efeito, os povos apresentam-se em Itália muito equilibrados, tanto no que diz 
respeito aos membros corporais como ao vigor da inteligência em relação à força anímica. Com 

                                                 
66 Dias 2002, 93. 
67 Blake 1930, 21. Afirma ainda esta autora que naquele tempo a maioria dos musivários era de origem 
grega. 
68 Cfr. Becatti 1961. 
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efeito, como o planeta Júpiter se mantém temperado correndo no meio entre o quentíssimo Marte e 
o frigidíssimo Saturno, do mesmo modo a Itália, situada entre as zonas setentrional e meridional, 
possui pelas misturas de uma e de outra parte virtudes temperadas e invictas. Deste modo, pelos 
seus engenhos rompem as forças dos bárbaros e, pelas suas decisões, vence com mão forte os 
estratagemas dos Meridionais. Assim, a divina mente dispôs a nação do povo romano numa região 
escolhida e temperada, a fim de que se apoderasse do Império do mundo»69. 

Terá sido, pois, esta a fundamentação encontrada por Vitrúvio com o intuito de 
justificar o sucesso da “construção do Império”. Por conseguinte, a praxis romana, 
vertida na sua aptidão em atingir, sem grandes dilações, qualquer propósito, assentou, 
até, na sua habilidade em transmutar a arte em coisa exequível e funcional. Este 
processo foi o motor da mudança de gosto operada nos finais da República e que 
assentava, sobretudo, na exibição por si própria70. Primeiro, através da presunçosa 
ostentação de artefactos helénicos que acarretaram para Roma como esbulhos de guerra 
e, também, como consequência do trabalho de artistas gregos, pela interiorização e 
reinterpretação dos paradigmas, quer fosse pela sua ampla difusão, quer fosse pela sua 
acomodação a existências materiais, apenas visíveis a uma escala regional ou, até 
mesmo, local. 

Neste contexto de mudança, a arte romana terá evoluído, tendo-se revestido de 
inigualável prospecto que serviu – e serviu-se – da política como motor ideológico de 
uma verdade que se queria una e transversal. Nesta perspectiva abrangente, refira-se 
ainda que as elites latinas, ao terem-se fixado nas principais cidades de província, 
desempenhando importantes cargos na administração e no exército, levaram a cabo um 
programa de matriz imperial, tendente a consolidar a pax romana nos territórios 
ocupados. E asseguraram, desde logo, o processo conducente à aplicação inequívoca do 
conceito de romanidade que se pretendia total. Esta praxis política haveria, contudo, de 
claudicar, porquanto se revelou estrategicamente impossível uniformizar um território 
com três milhões e quinhentos mil quilómetros quadrados71 povoado por milhares de 
povos, alguns deles com idiossincrasias assaz distintivas.  
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Seja como for, os latinos depressa revelaram um pragmatismo inigualável que se 
traduziu na assumpção de uma proto-indústria72 que, nas palavras de Stewart, se 
identificou com o ser-se romano, olvidando-se, muitas vezes, a origem desta arte nos 
pebble mosaics helenísticos: 

«It is little wonder that some scholars have wanted to regard Roman Art as simple Greek art 
in a new setting. On the other hand, there is no doubt that the setting is important. Greek art could 
evolve into something rather different in the context of Roman society. Perhaps mosaic 
demonstrates that better them most art-forms, for although it was originally a Greek invention, it 
ultimately spread to every part of the empire as a ‘typical’ aspect of Roman artistic culture, 
developing new forms and enduring into medieval Europe and enduring into medieval Europe and 
the Middle East. Yet even the Roman art-forms that remained most heavily indebted to earlier 
models constitute a thorough assimilation and reinvention of the past»73.  

Por isso, procurou Augusto – e os seus imediatos sucessores – ganhar um 
determinado nivelamento dos territórios conquistados, na procura de uma unidade, 
cujos princípios se pretendiam universais. Neste contexto, os opera musiua, 
desempenharam, como vimos, um papel importante no encadeamento da romanidade, 
                                                 
69  De Architectura, Livro VII, 11. 
70 Sobre esta matéria vide Garcia y Bellido 1990, 44-45. 
71 Veyne 1992, 284. 
72 Caetano 2007, 61-66. 
73 Stewart 2008, 144. 
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porque se o mosaico se tivesse mantido ao nível restrito da auto-representação do 
romano nunca se teria difundido tentacularmente o gosto pelo embutido como elemento 
indissociável da arquitectura. Foi, portanto, neste sentido – e ao difundir a mensagem 
imperial – que agiu como um meio de se atingir a romanidade daqueles que 
encontraram também nos opera musiua um caminho para a cidadania74. 

Todavia, se o latim e a arquitectura modelar, cuja presença se constata nos Decem 
Libri, se impuseram de forma inequívoca, ainda que com algumas variantes e 
regionalismos, diversos e distintos factores, todavia, contribuíram para a 
impossibilidade de consumar o utópico objectivo de se atingir uma romanidade plena. 
Na verdade, apesar da praxis niveladora traduzida, entre outras formas, na obtenção da 
cidadania, ter sido incapaz de tecer uma malha suficientemente apertada por forma a, 
mais tarde, impedir o crepitar de antigos substratos indígenas que, na sua revolução, 
juntamente com os povos germânicos, aqui definitivamente se instalaram desde 411, 
verificou-se a introdução de novos conceitos que reflectiram ainda, para além de 
reassumir uma nova grandeza, o espírito do homem novo75 e da sua Arte. 

2. O CHÃO QUE SE VÊ 
O opus tessellatum, tão eficaz na função como o “proto-tesselado”, permitiu ainda 

que, partindo de uma base inteiramente tesselada, os desenhos ornamentais se fossem 
tornando mais complexos… Pedrinha a pedrinha, compunham-se, então, motivos 
geométricos ou vegetalistas onde se destacava a alternância de cor, fossem simples 
contornos ou preenchimentos, alguns deles em “negativo”76. Mas, com o decorrer do 
tempo, foram-se constituindo repertórios cada vez mais intrincados e sugestivos ao 
olhar, desenvolvendo-se, também, o gosto pela representação figurativa e por outras 
criaturas que povoavam igualmente o imaginário colectivo. Terão sido, pois, estas 
composições, a preto e branco, que reflectiram essa primeira romanidade, recorrendo, 
amiúde, aos temas que costumamos contabilizar na mitografia romana, ainda que alguns 
se inspirassem em modelos mais antigos, como vimos, aliás, nos capítulos precedentes.  
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Nestes evidenciavam-se também canónicas representações de divindades do 
panteão clássico e de outros seres, alguns monstruosos. Mas, quase todos eles, 
comummente gizados em amplos espaços ou organizados em pequenos 
compartimentos, cada um aludindo a um episódio ou atributo, de que constituirá um 
bom modelo o tema báquico ou, até mesmo, as representações em grandes painéis 
musivos despojados de supérfluas ambiências decorativas que traduziam no mosaico, e 
nas demais belas-artes e letras, a prática de um modelo cultural, económico e social 
eminentemente romano77.  

A universalidade da policromia – de provável origem e difusão africanas78 – 
possibilitou a criação de esquemas geométricos, florais ou figurados cada vez mais 
complexos, que diferiam já, de alguma forma, dos primevos e lineares trabalhos em 
opus tessellatum. Não só pelas temáticas abordadas, que cada vez mais, e à medida que 
se introduziam outros elementos decorativos, se iam afastando dos cânones augustanos 
(e de toda uma política sóciocultural e artística por ele delineada), mas, sobretudo, pelo 
                                                 
74 Cfr., v.g., Caetano 2007. 
75 Caetano 2007, 57. 
76 Cfr., v.g., Blake 1930. 
77 Dias 2002, 93. 
78 Blázquez 1993, 55. 
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aperfeiçoamento da ars musiua. Este aperfeiçoamento terá – decerto – passado pela 
aprendizagem de novas técnicas construtivas que aproximaram, deveras, o mosaico da 
pintura de cavalete e do fresco, realçando-se aqui, a introdução da perspectiva, da 
sombra e do enriquecimento contextual, tudo isto apesar da maior ou menor eficácia dos 
tessellarii intervenientes num ou noutro tesselado. 

Nesta medida, enriqueceu-se, sobremaneira, a fruição do objecto, enquanto obra 
de arte, contribuindo inequivocamente para a sua ampla difusão. Também por isso o 
mosaico – tal como o gosto – evoluiu. Evoluiu porque não se encontrava já agrilhoado 
ao preto e branco e a policromia permitiu que se abrisse uma panóplia de discursos, até 
então vedados à ars musiua. Por isso, com o correr dos tempos, foram-se adoptando 
novas linguagens e abandonando outras que se haviam tornado extemporâneas.  

* 

Nesta perspectiva, consideramos que a análise do mosaico não deve resumir-se a 
um simples olhar, mas, antes pelo contrário, deve procurar ver o objecto do seu estudo 
nas mais diversas perspectivas, com sentido crítico e isento, devendo ir além da 
descrição morfológica e descritiva, sob o ponto de vista iconográfico, mas com base 
numa perspectiva móbil e integradora. Devendo-se, pois, traçar um percurso 
independente, porém pleno de correlações mítico-filosóficas, socioculturais e 
económicas. Na verdade, foi com base numa leitura ampla que intentámos a procura e a 
sua inserção num programa estético modal e “universal”, pois a imagem – juntamente 
com outros factores que, por ora, não interessa trazer à colação – foi também um 
veículo religioso, didáctico e, em suma, de poder. Podendo, na prossecução desse valor, 
encontrar-se na Arte (independentemente da sua tipologia ou matéria de suporte) o 
reflexo, no momento da sua produção e fruição, de um determinado panorama 
sociocultural79.  
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Talvez por isso, muitas das mais antigas figurações de animais nos pavimentos 
musivos – a não ser, por exemplo, quando de tratava de um animal-atributo (isto é, um 
animal associado a uma divindade, podendo surgir no contexto representativo integral 
ou isolado) ou de um animal-metamorfose, como Zeus que se transformou num 
possante touro, para raptar Europa – costumavam, também, ilustrar pequenos quadros 
campestres onde se patenteavam simples pastores que, apoiados nos seus cajados, 
guardavam os rebanhos, e onde pontuavam, uma ou outra vez, deidades silvestres. E 
não haverá grandes dúvidas de que estes quadros nos remetem para a poesia virgiliana, 
de que os primeiros versos da Bucólica sétima constituirão bom exemplo: 

Debaixo de um carvalho ramalhete 
se sentara já Dáfnis quando Tirsis 
e Córidon num só os dois rebanhos 
ajuntaram ao pé, sendo de ovelhas 
o que trazia Tírsis, o de Córidon 
de cabras bem pejadas de seu leite; 
cada pastor em sua idade aberta, 
ambos de Arcádia e pares de seus cantos 
e prontos ambos a resposta em forma. 
Enquanto, aqui, defendo o tenro mirto 
do frio que faz, se me extravia o bode. 
Dáfnis avisto que me diz: “Regressa. 
Teu bode e teus cabritos, tudo a salvo; 

                                                 
79 «All Roman art – all art indeed – has something to do with power» (Stewart 2008, 108). 
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e, se podes parar um bocado,  
vem descansar à sombra, que as vitelas 
pelo prado virão para beber80. 

Podendo-se enquadrar neste âmbito um pormenor do mosaico nilótico emeritense 
(Iconographia, n.º 58), cuja imagética nos remete para as referidas cenas. Por outro 
lado, importa mencionar que, segundo Plutarco, o boi era celebrado entre outros 
animais: 

«Como motivos últimos deste culto, resta a sua utilidade e o seu valor simbólico. Entre 
eles, alguns são, simultaneamente, simbólicos e úteis. O boi, a ovelha, a mangusta, foram 
manifestamente honrados por causa da sua utilidade e serviços que nos prestam»81.  

Esta figuração do boi puxando um carro de trabalho, datado do século III, patente 
num mosaico de “retalhos” de feição nilótica – ainda que este revele também outras 
influências –, encontra paralelo no baixo-relevo da tampa de sarcófago de Tróia de 
Setúbal82. E, a propósito da cena da “viagem”, Justino Maciel teceu os seguintes 
comentários, ainda que a cronologia do nosso mosaico seja – como vimos – mais 
recuada, coincidindo, pois, com as grandes convulsões que abalaram o Império:  

«(…) os signos representados como o do carro puxado por bois, estão ainda também como 
que em grande viagem para novas conotações no uso plurissignificante que lhes é característico na 
Antiguidade Tardia. Não deixa de surpreender, porém, a particularidade deste monumento que, 
com esta cena, nos transmite a ideia de um percurso, lento, mas seguro e real pelos caminhos 
plenos de simbolismos, a que os espíritos estavam, sem dúvida, atentos como no-lo atestam as 
fontes literárias pagãs e cristãs, que sublinham o valor estimulante da alegoria e do mito (…)»83. 

Neste contexto, seria natural que os primeiros tesselados peninsulares revelassem 
influências de Roma, bem como dos emblemata que se espalhavam por todo o Império, 
porquanto, até ao século III, os vínculos entre a Capital do Império e a sua finisterra 
ocidental haviam-se estreitado sobremaneira, não só por causa dos produtos que a 
Península Ibérica exportava, mas também porque aquele foi o período dos senadores, 
dos cavaleiros e dos imperadores, e, neste âmbito, não terá sido por mero acaso, que os 
primeiros imperadores não “italianos” – Trajano e Adriano – tivessem tido origem 
hispânica84. 
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Simultaneamente, enquanto o tesselado romano se afirmava ao longo do Império, 
tinha já penetrado o interesse pelos coloridos emblemata de origem helenística que, 
quais pequenos quadros, eram “encaixilhados” nos mosaicos, como a incompleta 
representação de um gato a atacar uma ave (Iconographia, n.º 22), datada do período 
Júlio-Cláudio, e proveniente da antiga Emporium85.  

Nos opera musiua destaca-se, também datado dos primeiros séculos do Império, o 
“Mosaico Culinário” (Iconographia, n.º 41), proveniente de uma uilla nos arredores de 
Marbella que, ao contrário do emblema já referido, revela já uma clara recriação local 
dos modelos entretanto veiculados. Neste mosaico revelador da inequívoca vontade do 
proprietário da uilla suburbana em seguir determinado modismo, o resultado final 
encontra-se muito distante de outras representações similares, inclusive com aplicação 
de sombras ganhando uma noção tridimensional, como se pode ver noutros exemplares, 
                                                 
80 Bucólica, VII. 
81 Ísis e Osíris, 74. 
82 Matos 1995, 102-103, n.º 46.  
83 Maciel 1996, 163-164. 
84 Cfr., v.g., Caballos 1990. 
85 Durán 1993, 346-347, n.º 107. 
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designadamente em alguns exemplares ostienses86.  
Este facto será revelador que, a partir do século II, as oficinas e/ou suas filiais 

instaladas nas províncias começaram a incorporar artífices locais (e/ou de outras 
proveniências). Facto este que teve como consequência mais visível o esbatimento das 
influências itálicas, criando espaços por onde empeçaram a:  

«desarrollarse corrientes y matices regionales, algo que en caso peninsular se constata con mayor 
fuerza que en otras zonas del Imperio»87.  

Igualmente de influência itálica, deveremos destacar as duas únicas e originais 
representações da Loba – mas com corpo de tigre, denotando, já, então uma preferência 
pelas temáticas dionisíacas – a amamentar os gémeos Rómulo e Remo, cena que se 
encontra, em ambos os casos, inscrita no interior de um círculo, designadamente 
provenientes de Villacarrillo (Iconographia, n.º 30) e de Alcolea, Córdoba 
(Iconographia, n.º 37), igualmente datados do século II e, dada a similaridade 
morfológica, não só devido ao enquadramento compositivo, parecem tratar-se de 
produto de uma mesma oficina, sendo, igualmente notória a matriz romana nestes 
pavimentos, ainda que – tal como observámos – não tenha tido grande implantação no 
território hispânico, mais receptivo a outras temáticas, como adiante constataremos.  

Também datado dos inícios do século II e atendendo à qualidade subjacente ao 
modelo que norteou a execução do Triunfo de Dioniso/Baco, é muito provável que o 
modelo em referência, também de influência helenística bem explicitada, aliás no 
desenho das figuras, com particular enfoque nos tigres, tenha sido levado para aquelas 
terras. Se, neste caso, estivermos perante um produto importado, a circunstância do 
mosaico do Triunfo de Baco, proveniente de Andelos (Navarra), datado dos inícios do 
século II (Iconographia, n.º 15), enquadra-se em contexto diverso.  57Face ao exposto, e dada a qualidade subjacente ao modelo que norteou a execução 
do Triunfo de Dioniso/Baco é muito provável que o modelo em referência, também de 
influência helenística bem explicitada, aliás não só na cronologia recuada mas também 
no desenho das figuras, com particular enfoque nos tigres, tenha sido levado para 
aquelas terras, talvez por mosaístas gregos88, sendo de considerar válida a hipótese de 
terem acompanhado as movimentações das próprias legiões, participando activamente 
nas reformas dos povoados indígenas ou nas ciuitates fundadas ex nouo. Este mosaico 
encontra paralelos em El Djem, no Norte de África, mas, sobretudo, no mosaico de 
Andelos (vide Iconographia, n.º 14). São também evidentes as semelhanças com o 
mosaico de Tarragona (vide Iconographia, n.º 27), mais tardio, possivelmente do século 
IV, ainda com referenciais em Cartago e em Volubilis.  

* 

Neste sentido, não cremos – contrariamente a muitas teses em voga – que tenha 
existido, no contexto das chamadas crises do século III, uma “mutação” no gosto, pois 
as temáticas preferenciais que derivaram dessas convergências já se vinham delineando 
desde há muito. Atentemos, por exemplo, à iconografia circense que se terá 
“estabelecido” desde o século II (fora da Península Ibérica)89 ou à imagética venatória, 
cuja forma se começou a delinear ainda no século II, prosseguindo uma iconografia já 

                                                 
86 Cfr., v.g., Becatti 1960. 
87 Moreno González 1995, 121. 
88 Blake 1930, 21. 
89 Guardia Pons 1992, 313.   
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fixada, no tempo de Adriano, para as representações cinegéticas90. Por conseguinte, 
muitas destas figurações desenvolveram-se a partir de estereótipos de prospecta idade, 
tal como constámos ao longo dos capítulos precedentes. 

Por conseguinte, e fugindo à leitura fácil da derivação proporcionada pelas 
referidas convulsões, parece-nos, antes pelo contrário, que também a técnica, cada vez 
mais evoluída, permitiu aos musivários criarem, para além dos temas intemporais que 
foram também bastamente enriquecidos, uma outra plasticidade do papel religioso, 
sociocultural e económico que foram dotados. Fenómeno este que, com origem nos 
séculos I e II, teve o seu apogeu nos séculos III e IV – quando os temas preferenciais 
iam abandonando a representação mitológica e assentavam numa iconografia mais 
naturalista –, prolongando-se o seu uso, ainda que mais esporádico, até ao século VI e, 
já de nítida influência bizantina, nos mosaicos de Mértola.  

* 

Por outro lado, as cidades eram agora dominadas por uma burguesia ascendente, 
constituída essencialmente por antigos libertos, aos quais – no seio das convulsões dos 
princípios do século III – Caracala concedera a cidadania em 212. Maioritariamente 
inculta e desinteressada das belles-letres, as peças teatrais já pouco ou nada tinham a ver 
com a ars poetica dos primeiros séculos do Império, onde se reconhecia ainda a 
influência helenística, mas onde imperava também a moral e a ética, o equilíbrio e a 
proporção que procurava melhorar o desenvolvimento da mimese literária latina e que 
se interessava também pela história dos homens excelentes, atingindo a perfeição no 
teatro trágico, ou, até mesmo, a inócua comédia, como já antes havia dito Aristóteles, ao 
considerar que:  

58 «O modo de rir de um homem livre distingue-se do de um escravo, tal como o modo de rir 
de uma pessoa culta se distingue do de uma pessoa ignorante»91.  

Por isso, nestes tempos agitados que coincidiram com o afastamento das cultas 
classes dominantes de génese latina, após a crise do século III, diversos teatros 
peninsulares acabaram adaptados – como, entre outros, o olisiponense – para a 
representação de naumaquias, ainda que, na sua maioria, estes edifícios monumentais, 
nos finais daquela centúria, mercê da necessidade urgente de se edificarem muralhas, 
cessassem a sua actividade, quer pelo uso da pedraria na construção apressada de 
muramentos, quer como consequência do próprio estrangulamento vivencial das cidade 

Todos estes factores conduziram a um determinado fenómeno de rusticidade da 
cidade que encontrara divertimento sobretudo nos jogos públicos – cuja origem 
religiosa lhe ditara nos começos do Império um calendário de dois meses, circunscrito 
ao espaço da Vrbs e ao patrocínio imperial – mas que, nestes tempos tardios abrangiam, 
já então, meio ano, tendo os notáveis o direito/obrigação de organizar os ludi priuati ou 
uotiui, conquanto em África se realizavam os ludi publici ou solemnes. Apesar disso, as 
cidades mantinham-se activas (conservando-se muitas delas prósperas) e ali os ludi 
eram ainda bastante apreciados, em particular as corridas de cavalos no circo e, nos 
anfiteatros, os combates entre bestiarii e animais, entre predadores – que surgiam 
muitas vezes acorrentados uns ao outros, forçando-os, deste modo, ao confronto – e a 
execução de condenados.  

                                                 
90 Alvarez Martinez 1990, 91. 
91 In Lombardo 2003, 133. 
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A plebe animava-se com estes espectáculos sangrentos, considerando Le Glay 
que, no século IV, se impôs «un arte refinado y violento a un mismo tiempo»92. Este 
fenómeno encontra-se bem expresso, no Baixo-Império ou Tardo-Romanidade, época 
em que o Império, assolado pelas invasões dos povos bárbaros, pelas sucessivas crises 
internas, se ia paulatinamente desmembrando, também com os fundamentalismos 
religiosos de um Cristianismo que se tentava impor como a religião oficial e de um 
paganismo que lutava para conservar o seu secular estatuto93. Ora, o mosaico reflectia 
estas movimentações socio-económicas e culturais, porquanto os modismos 
iconológicos ditavam igualmente os normativos do gosto. 
 

3. O CHÃO QUE FALA 
As quintas iam substituído as domus citadinas numa assunção que Gorges 

apelidou de ressurgimento das uillae, processo que emergiu igualmente das crises do 
século III, quando a elite urbana, rica, culta e letrada procurou refúgio nos seus fundi 
(onde sentia maior segurança e escapava aos impostos cada vez mais apertados para 
sustentar os cada vez mais ineficazes exércitos e, ainda, à obrigação de financiar os 
ludi). Transformaram, então, as suas propriedades de produção agrícola ou de recreio 
em faustosos “espaços urbanos”, onde não faltavam os entretenimentos e as 
comodidades citadinas a que os patrícios se tinham acostumado, dentre os quais 
destacamos, as termas, os templa, os revestimentos musivos dos principais espaços 
sociais (atrium, œcus e triclinium) e privados (cubicula), os muros das piscinas cobertas 
ou ao ar livre, as paredes e/ou as cúpulas de uma arquitectura que, também mercê das 
circunstâncias, se tornara mais complexa94.  

59Todavia, a partir da segunda metade do século IV, quando a instabilidade se 
tornou uma evidência, este espaço de início urbanizado já se entranhara no meio rural 
em que se inseria, tal como, em certa medida, o indicará a famosa inscrição num dos 
mosaicos da uilla de Cardílio95:  

VIVENTES 
CARDILIVM 
ET AVITAM 

FELIX TURRE 

Então, com o correr dos tempos, os actos de evergetismo que a aristocracia (ou as 
corporações profissionais) oferecia em seu nome ou em nome de uma divindade para 
uso público, transformou-se na exposição privada da uirtus, através da auto-
representação, em especial na figuração de cenas cinegéticas. Por conseguinte, e sendo 
hoje um facto inquestionável que uillae tardias substituíram, na medida do possível, a 
vida urbana Alto Imperial, conduzir-nos-á, por si só, à constatação de que parte da 
classe senatorial se embrenhou, de tal modo, no universo rústico que acabou por se 
desmembrar a sua génese urbana. Isto, enquanto a própria cidade também se ia, mercê 

                                                 
92 Le Glay 2002, 483. 
93 Blázquez 1993, 30. Para Veyne, no século IV imperou uma duplicidade religiosa: o Império pagão e 
cristão. Foi um tempo de síntese e de fusão de valores que lhe ditou uma bipolaridade desses mesmos 
valores. Foi um tempo de síntese e apenas no final do século se poderá falar do “Império Cristão” (Veyne 
2009, 93).     
94 Cfr., v.g., Gorges, 1974. 
95 Maciel 1996, 155. 
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das circunstâncias mais ou menos agitadas, rusticizando, ainda que não se tivesse 
desligado inteiramente do seu passado industrial e comercial, pois continuava a laborar, 
ainda que com menor intensidade. 

* 

Com base nos pressupostos acima enunciados – e perfeitamente assumidos 
enquanto leitura contextual – importa, por agora, perceber porque é que os ditames da 
iconografia dos animalia quæ lacte aluntur plasmada nos opus tessellatum 
evolucionaram, pelo menos a partir do século III, em sentido diverso do observado nos 
séculos anteriores.  

De facto, foi a partir de então que, grosso modo, os “impulsos clássicos” foram 
dando lugar a opções plásticas mais naturalistas, sobrevalorizando, inclusive, a 
paisagem, já não só como mero elemento decorativo, mas, sobretudo, contextualizador 
das temáticas abordadas. Na verdade, parece ter existido uma clara predilecção pelos 
temas circenses e venatórios – «A term like ‘identity’ is both difficult to define and 
burdened with anachronistic associations»96 –, isto, obviamente, a par de uma clara 
vulgarização do thyasus báquico, como se constata facilmente através da leitura da 
tábua cronológica que integra o presente capítulo. 

Por conseguinte, e escalpelizando o microcosmos que elegemos como matéria 
substantiva para o nosso estudo da ars musiua hispânica e, em particular, dos mamíferos 
nela representados, e sem olvidar outras correlações possíveis, poderemos ter, enfim, 
uma dimensão mais objectiva da matéria em apreço. Não subsistem, pois, quaisquer 
dúvidas de que o processo de mudança operado no universo romano, durante as crises 
do século III, determinou um novo rumo vivencial que se convencionou apelidar de 
Tardo-Romanidade, trouxe também o gosto pelas narrativas “cinematográficas” 
plasmadas nos mosaicos, ou seja “O chão que fala”. 

60

Acreditamos, no entanto, que as raízes deste processo, cujo acometimento foi o 
culminar de um longo percurso, radicarão no século precedente, e coincidirão com o 
término do processo expansionista de Roma e a definição de fronteiras mais ou menos 
estáveis. O Império alongara-se muito para além da capacidade demográfica latina, pelo 
que, das intenções primevas de Augusto, pouco mais sobejou do que a cidadania 
romana a atestar que era um único e mesmo povo. A acrescentar a este facto, as tensões 
que até então se haviam delido no frémito da conquista começaram a imiscuir-se no seio 
do próprio território romano, aduzindo-se a este somatório as pressões que os godos iam 
exercendo sobre o limes. Na verdade, todos estes factores – e apesar do esforço 
reformista de Publius Aelius Hadrianus (reinante entre 117 e 138) –, revolucionaram a 
estrutura em que assentava a organização do Império que implodiu no século III, quando 
uma sucessão de episódios, mais ou menos nefastos, culminaram na conhecida crise da 
qual o Império reemergiu, envergando, porém, uma nova roupagem. 

 A unidade revia-se, agora, na multiplicidade. Na multiplicidade religiosa, na 
multiplicidade política, na multiplicidade de povos que foram acantonados no interior 
do limes, na multiplicidade de mercenários que haviam desvirtuado as tácticas e a 
disciplina militares (por muito que Vegécio tivesse sonhado com a reorganização das 
legiões segundo os antigos modelos), ou, nas palavras de Gilvan Ventura da Silva, 
quando caracterizou a derivação de Roma no sentido do Baixo-Império:  

                                                 
96 Stewart 2008, 39. 
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«permanece sempre a indagação sobre os motivos pelos quais uma civilização que possuía tantos 
elementos novos, vibrantes e originais não foi capaz, ao fim e ao cabo, de manter-se integrada 
como havia ocorrido por séculos. Nesse caso, parece-nos necessário reconhecer que a 
desagregação do Império Romano do Ocidente mediante a regionalização provincial e 
enfraquecimento do aparelho militar e burocrático estatal é um fenómeno de natureza política, uma 
vez que o Império era, acima de tudo, uma unidade político-administrativa que integrava em um 
determinado território mais de uma centena de províncias, as quais apresentavam múltiplas 
especificidades económicas e culturais que não podem ser esquecidas»97.  

Seja como for, o mundo romano ressentiu-se desta crise que, apesar dos novos 
ditames em que assentou, a ruptura foi mais aparente do que real. Talvez por isso, a 
Arte – e no nosso caso particular os opera musiua – terão acompanhado o diapasão que 
ditou novos ritmos vivenciais, modelando-se, não só aos valores que sobrevieram98, 
mas também adaptando-se aos novos gostos que brotaram de todo este movimento, 
cujos reflexos se expressaram nos mais variados sentidos. Todavia, esta nova dinâmica 
não se implementou num único momento e as linguagens, a antiga e a nova, conviveram 
no espaço e no tempo, até épocas mais tardias, constatando-se, então, um processo de 
desagregação das qualidades canónicas da representação – sobretudo dos ancianos 
temas mitológicos – que se notou, com particular enfoque durante os séculos IV e V, 
quando o Cristianismo constituía já o elemento catalizador de uma sociedade que se via 
empurrada no caminho da Antiguidade Tardia. 

Tendo em atenção a súmula destes factores, será possível efectuar uma correlação 
temático-cronológica dos mosaicos ora em estudo, até porque esta actividade há muito 
que havia perdido o carácter artesanal e se transformara num produto exportável, 
primeiro como conceito e, depois, como praxis adaptada às variadas realidades que, 
afinal, constituíam o mundo romano, pois se o mosaico se tivesse mantido ao nível 
restrito da auto-representação do romano puro, jamais se teria interiorizado e difundido 
pelo império o gosto por tal artesanato.  
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Na verdade, e como assinalámos, o mosaico foi também um veículo de 
romanização e de romanidade, tornando-se, nesta perspectiva, acessível a outros grupos 
sociais que encontraram na sua perfilhação um caminho para a cidadania e, mutatis 
mutandis, com o decorrer do tempo, as técnicas do seu fabrico simplificaram-se de 
modo a ganhar-se uma maior celeridade na sua execução, barateando o método e 
rentabilizando a oficina com a sua capacidade aperfeiçoada para responder à cada vez 
maior procura de mosaicos. Já não só nas cidades, mas, depois da crise do século III e 
com o apego das classes abastadas às suas uillae, também nos agri. Fenómeno que, de 
algum modo, foi coincidente com o horror uacui que se assentou nos mosaicos do 
Baixo-Império, que revelaram, então, uma plasticidade plena de movimento e excessos 
decorativos, muitas vezes, extemporâneos ao próprio tema, ou, por outras palavras, os 
opera musiua tiveram também o seu período “barroco”99.  
                                                 
97 Silva 2001. 
98 Como, por exemplo, a manutenção de uma elite cultural cada vez menor mas que nos legou ainda os 
mosaicos de tema homérico e virgiliano, revelando, de modo inequívoco, que permanecia ainda activo um 
substrato transmissor dos antigos valores (Blázquez 1994, 279-292).  
99 Esta transversalidade dos opera musiua, ainda que matizada por factores regionais e idiossincráticos, 
mas de extrema importância para a compreensão da evolução da iconografia do mosaico romano, 
contribuiu, de modo inequívoco e continuado, para o enriquecimento do catálogo temático que se 
abeberara já, entre muitos outros motivos, de algumas das formas geométricas que complementam os 
mosaicos figurados e que aqui referimos a título meramente indicativo, tal como a trança de dois cabos, 
com raiz no cordão helenístico e precursora de formas mais evoluídas, como o entrançado de três ou mais 
pontas, vulgarizadas a partir do século III. A suástica, atestada já no VI milénio a.C., mas cuja semântica 
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Na verdade, o opus tessellatum, nascido em contexto de romanização, ao impor-se 
como um artesanato “artístico-industrial”100, transformou-se num inequívoco sinal de 
romanidade, mercê da sua maleabilidade modal, pois devemos lembrar a sua génese 
urbana que, ao acompanhar a desagregação do universo clássico, conseguiu afazer-se à 
vivência mais rústica do que citadina que caracterizou a Tardo-Romanidade, adoptando 
novos paradigmas mais consentâneos com as existências naqueles alvoroçados tempos. 
E, finalmente, soube ir ao encontro de uma nova clientela, também ela ávida de 
ostentação, o que lhe garantiu o seu prolongamento no tempo, muito para além da queda 
do Império Ocidental. Ainda que no Oriente e, apesar da sua reinvenção no âmbito da 
ortodoxia cristã, o seu uso se tenha alongado Idade Média adentro, sobretudo no 
revestimento das igrejas bizantinas e de outros espaços sagrados, retomando a, já 
praticamente esquecida, representação musiva da estética sagrada como expressão 
religiosa. 

A arte romana foi, pois, um inequívoco impulsor ideológico, cuja elasticidade se 
afirmou consoante o balanço conjuntural que impeliu a sua recriação na continuidade 
até ao encontro limite dos opera musiua no Ocidente com os modelos bizantinos que 
                                                                                                                                            
lhe foi ditando, consoante o tempo e o espaço, diferentes interpretações, revestiu-se, na época em análise, 
de determinado cariz protector e de fortuna, ao qual se terá aduzido – para além da vulgarizada associação 
ao Nó de Salomão (já atestado num fragmento de mosaico de Pompeios (Sansoni 1998, 30) – uma relação 
com o cantharus, com testemunho, entre outros, no recentemente descoberto e ainda inédito exemplar de 
Frielas, datado do século IV, numa eventual conexão ao culto dionisíaco, podendo-se encontrar neste 
facto um «reforço de modo a tornar, certamente, a protecção mais eficaz» (Coimbra 1999, 87). Ou o Nó 
de Salomão, um atributo da união e da aliança, que nascendo pagão na época de Augusto (Sansoni 1998ª, 
4) está ainda presente num tesselado muçulmano em Mahdia (Tunísia), do século X (Ennaïfer 1994, 315-
318, fig. 9), e tornou-se património comum do Mundo Antigo, porquanto, apesar de ter mantido a 
integridade no que respeita ao seu próprio desenho evolveu também noutro sentido, pois, «Sta di fatto che 
particolari fogge di nodi salomonici a scudo li vedremo ricorrere com frequenza a partire dal tardo III 
secolo sino a tutta l’età paleocristiana» (Sansoni 1998, 31). Ou, ainda, um capacete com suástica, como o 
descoberto em Herculaneum, o qual – dada a delicada localização geográfica daquela cidade – poderá ser 
entendido num contexto de protecção (Campbell 1994, 295-296), tal como em inúmeros mosaicos baixo-
imperiais se encontram crísmons apelando à boa-vontade de Cristo. Aspas, heras, letras, legendas, 
círculos, labirintos, quadrados, animais e muitas outras formas comuns no léxico musivário podem 
também, em determinados contextos, possuir significados de benfeitoria. Mas se, na verdade, não cremos 
na transversalidade valorativa dos elementos que se patenteiam nos mosaicos, parece-nos sensato optar-se 
– ainda na esteira de Sheila Campbell – por algum cuidado na tentação, por vezes apetecível, de 
classificar todo e qualquer motivo, ou composição mais estrambótica, como símbolo de protecção e/ou de 
boa-sorte. Na verdade, acreditamos que a universalidade da linguagem, ou melhor, das linguagens 
musivas, não encontrou – mercê dos fenómenos que temos vindo a explicitar – uma única tradução, pelo 
que, dependendo do tempo e do lugar, as mesmas formas podem figurar apenas como simples motivos 
decorativos, por vezes repetidos até aos limites da extenuação (vide, no mesmo sentido, Coimbra 1999, 
82). Ou mesmo ressurgindo das profundezas dos tempos, como seja o quadrilóbulo entrançado – motivo 
já assinalado em plena proto-história (Vasconcellos 1913, 82-83, fig. 44) – mas que marca presença na 
Península Ibérica no século IV e, com idêntica ou cronologia mais avançada, noutras províncias. Se as 
formas geométricas, no contexto de apreciação objectiva, surgem mais difusas, como por exemplo, o 
quadrilóbulo entrançado, os modelos vegetalistas que na Lusitânia ocidental costumam surgir associados 
a motivos geométricos, distanciam-se iconograficamente do “estilo florido” «de alguns mosaicos 
africanos, ou do rendilhado vegetal dos Hospitalia da Villa Adriana» (Correia 2005, 81). Ainda assim 
patenteiam-se, em alguns mosaicos, aproximações às correntes africanas. Esta última perspectiva, no 
entanto, tem sido – quanto a nós – de algum modo empolgada, uma vez que, na Península Ibérica, nem 
todas as figurações mais ou menos exóticas podem reclamar esse estatuto, ainda que seja inequívoca a 
comparência de ateliers africanos neste território.  
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100 Ideia reforçada por Dunbabin (1999, 272), quando menciona: «Under the Empire, and especially in the 
west, mosaic production was a large-scale business». 
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lhe insuflaram uma nova vitalidade, porém efémera, apesar da decapitação da península 
ocidental, arrancada, em definitivo, ao corpo imperial no ano 411 quando os bárbaros 
impuseram o seu governo. A Ecclesia foi, então, o elemento catalisador e agregador das 
antigas existências (políticas, administrativas, linguísticas, culturais, económicas, 
religiosas, sociais e artísticas), renovando-se, deste modo, na Tardo-Antiguidade, ainda 
que em aparente ruptura.  
 

4. A EXALTAÇÃO DA VIRTVS 
Nas uillae, os fundiários exaltavam os trabalhos de lavoura e a produção equina, 

contabilizando os cavalos vencedores, como encontramos no mosaico de Torre de 
Palma, exaltando, sobretudo, a auto-representação da própria uirtus, privilegiando as 
passagens cinegéticas – e a caça era tida como um acto heróico – revelavam-se no 
caçador que atacava frontalmente o javali e que se assumiria como um guerreiro 
vitorioso. E também – se atendermos à hipótese de se tratar do retrato do fundiário 
(vejam-se as parecenças entre as duas representações) –, vemos nele o heróico cavaleiro 
que perseguia e espetava, com a sua comprida lança, veados e, apelando à glória 
suprema, panteras e outros animais selvagens, em quadros imaginados.  

A palma que coroava os cavalos vencedores no circo passou a encontrar-se 
também nos contextos de caça, por exemplo, entre outros, na complexa narrativa de 
Cardeñajimeno (Burgos), de finais do século IV (Iconographia, n.º 04), onde o 
cavaleiro demonstra a sua uirtus num cavalo rampante ricamente ajaezado à moda 
oriental; ou no caso do mosaico de DVLCITIVS, igualmente triunfante com o cavalo a 
carregar sobre uma cerva, cujas influências ainda africanas são notórias na compositio. 
De facto, durante a Tardo-Romanidade – e apesar de se manterem activos os circuitos 
norte-africanos, não há dúvida de que o Oriente se foi imiscuindo na pars Occidentalis, 
como se nota, a título de exemplo, num mosaico venatório de Puerta Oscura 
(Iconographia, n.º 49), datado do século IV ou mais tardio, tal como Blázquez também 
constatou, com base nos textos coevos e nos testemunhos arqueológicos: 
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«A los paralelos, ya recordados por H. Schlunk, de influjo orientales en la arquitectura, 
cabe añadir los aducidos por H. Hauschild, como la villa de Centcelles, Tarragona, de mediados 
del s. IV con nuevas tendencias constructivas, levantada con la misma técnica que el mausoleo de 
Galerio en Tesalónica, y los sótanos del palacio Diocleciano de Spalato. Las juntas pintadas de los 
muros de Marialba, León, tienen un único paralelo en la iglesia de Studios en Constantinopla. La 
pila bautismal de la basílica de Son Bou, en Menorca, tiene paralelos en Grecia y especialmente en 
el Monte Nebo en Palestina, datada en 597. Todavía es posible espigar en la Historia y en la 
Arqueología algunos otros datos de relaciones entre Hispania y el Oriente, como la mención en 
Prudencio (Hamart. 287) de las sedas del Oriente, llegadas a la Península Ibérica»101. 

Ainda assim, o universo clássico estava presente na memória, apesar de se notar, 
com o avançar do tempo e em contextos mais deslassados, como o mosaico de Tarraco, 
que, ainda que tivesse mantido a representação canónica, se aduziu uma extemporânea 
figura alada, considerando Milagros Guardia Pons a hipótese de se estar perante uma 
associação de Dioniso com Hélios-Mithras102, ou seja, outro indício da miscigenação de 
diversas correntes de pensamento religioso-simbólico de génese oriental.  

A par com as cenas de anfiteatro (com os combates de gladiadores, as venações e 
a execução de condenados), realizaram-se nas cidades os temas circenses (as corridas de 

                                                 
101 Blázquez 1986, 186. Sobre esta matéria vide ainda, idem 1997, 471-487. 
102 Guardia Pons 1992, 35-37, lám. 1. 
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cavalos, o auriga vencedor e os cavalos laureados), tema este que depressa se instalou 
nos agri. Os agri que produziam os cavalos-heróis, os agri que eram, afinal o prenúncio 
de um bom ou mau espectáculo circense. E será, pois neste contexto que deverá ser 
globalmente apreendida a uilla de Alcalá de Henares, com as suas inúmeras referencias 
ao cavalo, nos mosaicos e nos frescos. Neste âmbito, restarão poucas – ou nenhumas – 
dúvidas de que em Alcalá de Henares se vivia em função do cavalo, até porque 
escavações realizadas no local revelaram a existência de estábulos103. E, além do mais, 
esta era também uma uilla suburbana – condição primordial para o fornecimento de 
equinos para a cidade e/ou para exportação – e esteve ocupada, apenas com um curto 
interregno, até à plena época visigótica. 

Outro aspecto que merece realce nesta uilla trata-se, sem dúvida, da envolvente do 
emblema figurado com auriga vencedor (e cujos comentários já realizámos em capítulo 
próprio), pois este era um tema nitidamente “urbano”, o que, no mínimo, permite 
questionar se o fundiário era proprietário de uma factio ou tivesse sido ele próprio um 
auriga. Fenómeno oposto constatou-se em Emerita Augusta, designadamente – e 
comprovando uma vez mais que as tendências não são unidireccionais – no pavimento 
com representação do caçador ao lado do seu garboso cavalo Pafius, junto a um veado 
morto, cena que se encontra perfeitamente enquadrada numa floresta, enquanto noutro 
painel do mesmo mosaico se patenteia a representação de um auriga vitorioso, 
acompanhado por uma Vitória (Iconographia, n.º 63). 

Mas em Alcaná de Henares, conforme constatámos, ter-se-á revelado um 
determinado gosto pela simplificação das formas secundárias, uma nítida 
geometrização, a caminho da estilização pura e simples dos motivos que deixam de ser 
visíveis para passarem, numa época rica em complexidades, a ser intuídos. Referimo-
nos, pois, à transposição iconográfica de uma característica urbana para um contexto 
rústico e, quiçá, propiciador, dado o destino dos cavalos de Alcalá de Henares, ou seja, 
o circo. 
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Este fenómeno da geometrização das formas foi obtido, quanto a nós, através da 
máxima depuração das mesmas que, de algum modo, ao garantirem a subjectividade, 
lhe terão ganho eventualmente uma idiossincrasia profiláctica. Tudo isto na época em 
que corria paralelo um certo gosto impressionista nos opera musiua, com melhor 
exemplo em Cortijo de Paterna, Sevilha (Iconographia, n.º 53) e, como vimos, em 
alguns frescos emeritenses de cronologia idêntica. 

Mas, refira-se, por exemplo, que se poderá encontrar a sublimação da uirtus 
levada ao extremo no mosaico, de finais do século III ou de inícios do IV, proveniente 
de uma uilla situada nos limítrofes da cidade de Córdova, no qual um cavaleiro, em 
desenfreado galope, precedido pelos seus galgos, corre atrás de uma lebre, cujas 
legendas, a primeira sob o ginete, identificam o venador104:  

THALAS 
SIUS QUI UENATOR 

e as outras duas nomeando os cães:  

LATERAS105  

e  
                                                 
103 Rascón Marques et alli 1993,  
104 Gómez Pallarès 2005, 275-277. 
105 Talvez por Latras. 
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NIMBUS  

poderão, afinal, pela modéstia da cena retratada, revelar uma certa ambiguidade entre a 
necessidade de Talásio se auto-representar engrandecido pelo acto de caçar (ainda que 
no caso vertente se trate de um pequeno e inofensivo coelho) e o reflexo da abertura do 
homem à mater natura. Fenómeno que se espelhou igualmente noutra iconografia, esta 
de cariz religioso, designadamente no Triunfo de Baco de Valdearados (Iconographia, 
02), datado já de inícios ou meados do século V, no qual, nas amplas bordaduras, se 
patenteiam quatro cães nominados – EVROS, ZEFYRVS, NOTVS e BOREAS – em 
feroz perseguição de pequenos herbívoros. 

 
5. O CHÃO ADORMECIDO 

Constituirá exemplo dessa realidade o mosaico do rapto de Europa por Zeus 
disfarçado de touro106, datado do século IV, mas parecendo-nos tratar-se de uma obra 
mais tardia. A tipologia da representação deste mito já há muito se achara 
estandardizada, com antigo exemplo na métopa de Salinas, datada do século VI a.C., 
como já referimos. No presente mosaico hieraticamente afrouxada, como se tivesse sido 
fabricado apenas com o recurso a uma memória já longínqua. É nesse sentido que 
intitulámos este subcapítulo como “O chão adormecido”. 

Ou, noutra perspectiva, cabe ainda referir o ingénuo mosaico de Fraga 
(Iconographia, n.º 18), mandado executar na primeira metade do século IV, decerto por 
Fortunatus, proprietário daquela uilla e cristão assumido, como nos deixa entrever a 
inscrição no interior da cartela com crísmon central ladeado por alfa e ómega, os 
símbolos do Cristianismo e do seu tempo escatológico, o seu nome (Iconographia, n.º 
18) e, no meio daquela ingénua parafernália decorativa, sobressaem vasos com flores, 
crateras de onde emergem parras e rechonchudos bagos de uva, numa possível 
reminiscência dionisíaca, podendo-se entrever nas pequenas figurações humanas (apesar 
de degradadas) putti na vindima, e de outros vasos florais e aves – como o pavão e o 
pato –, destacando-se, sobre um tufo de erva, uma pequena lebre tirada de perfil107.  
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O primado da essência entranhou-se na vida campesina, reflectindo-se este facto 
também na ars musiva, porquanto na sua iconografia se foram tal-qualmente 
esvanecendo os contornos da mitologia pagã. E, na verdade, esta constatação está bem 
presente no fragmento de mosaico de Puerta Oscura (Málaga), no qual a figuração do 
mito de Belerofonte a matar a Quimera se integra, com a maior ingenuidade, numa 
vulgar cena de caça, inclusive com cão e caçador apeado atrás de um cervídeo, sendo 
apenas tal narrativa identificada pelo facto de se terem introduzido legendas, uma sobre 
o ginete e respectivo montador108:  

[PEGA]SVS  

e  

BELLEREFONS 

e a outra, dividida em três linhas, junto do leão:  

QV 
                                                 
106 Blázquez 1981, 50-54, n.º 32, lám. 39C; Durán 1993, 221-223, n.º 55, fig. 40. 
107 Guardia Pons 1992, 96-100, láms. 32-33. 
108 Blázquez 1981, 77-78, n.º 53, lám. 61A. 
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Enquanto que noutros casos se pode encontrar naquela mesma cena – Belerofonte 

a matar a Quimera – uma leitura de simbólica cristã (São Miguel Arcanjo a trespassar o 
dragão), assim como em alguns quadros de Orfeu que Clemente de Alexandria 
comparou, pela sua inusitada capacidade em sujeitar os animais, a Jesus Cristo.  

Mas uma das melhores sínteses do que temos vindo a evidenciar sobre esta 
interpretatio christiana na iconografia do mosaico encontra-se testemunhada na 
abóbada de Centecelles, onde se distribuem, em círculos concêntricos a apontar na 
direcção do Céu, cenas cinegéticas, a pé e a cavalo; trechos bíblicos; as Quatro 
Estações109; os retratos dos Augustos Magnêncio e Constâncio II e dos Césares 
Vetrânio e Decêncio; e, no topo da cúpula, outras personagens não identificá 110veis .  

                                                

Posto isto, poder-se-á concluir que a Arte cristã derivou do contexto romano, 
tendo recorrido às mesmas técnicas e modelos como sustentáculo material de uma 
interacção entre os velhos e os novos valores, confluindo todas essas vivencias – então, 
ainda, arreigadas à grandeza do paganismo – no sentido ascendente, apesar de: 

«No politeísmo mediterrânico, o Céu e a Terra precedem os deuses, que necessitam desses 
espaços para morar. No monoteísmo mosaico verifica-se o contrário: Deus é que cria o Céu e a 
Terra»111. 

E foi nesta hesitação que o mosaico caminhou ao longo do tempo, até ao seu 
ocaso, que radicou não só no facto de a conjuntura sociopolítica e cultural ter tornado 
despicienda a sua aplicação, mas também porque, a determinada altura, a Igreja não 
permitiu que se pisassem os signos sagrados. E embora o Império, que anteriormente 
estivera ameaçado, fosse caminhando, nas palavras de Ward-Perkins, de uma 
Antiguidade Tardia para uma New Age112, passaram, para a população em geral, a ser 
despiciendas muitas das vontades antigas, exceptuando-se, obviamente, a nova elite 
política e a Igreja que se acercaram deste universo e que na continuidade o mantiveram 
e reestruturaram em sentido diverso. 
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As representações de índole religiosa e/ou mitológica, de cariz escultórico ou 
pictórico, foram, por outro lado, alvo de uma cristalização prematura, segundo cânones 
iconográficos há muito estabelecidos que lhe definiram a essência. Isto, 
independentemente da melhor ou pior execução dos desenhos, da adição ou subtracção 
de uma ou várias personagens secundárias, do acrescento ou da omissão de um ou outro 
pormenor, como se patenteia, aliás, nos mosaicos alusivos a Baco. Neste contexto, nota-
se que a divindade, por norma, surge de pé num carro tirado por dois tigres (da esquerda 
para a direita, no plano do observador), acompanhado, ou não, por um séquito de 
composição variável. Assim, apenas ao nível da Península Ibérica – mas com 
consciência de que este modelo se repetiu um pouco por todo o Império – destaca-se, no 
que concerne ao Triunfo Indiano, a iconografia simplificada do mosaico de Andión, de 
cronologia indeterminada, mas circunscrita ao Alto-Império113, ou a complexidade do 

 
109 Aqui, e ainda na tradição da Antiguidade Clássica, as estações estão representadas através de bustos 
masculinos, mas a tendência normativa desta representação no âmbito do mosaico, conduziu à adopção 
do perfil feminino (Maciel 1996, 155). 
110 Hauschild e Arbeiter 1993 49-94. 
111 Maciel 2002, 242. 
112 Ward-Perkins 2006, 234. 
113 Durán 1993, 276-279, n.º 81, fig. 46, lám. XLIV. 
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pavimento de Caesaraugusta, datado da época dos Antoninos114. Esta evolução 
iconográfica coincidiu, também ela, com o processo de ruralização da sociedade e 
economia e resultou, igualmente, desse mesmo processo. Desta forma, os temas de 
tradição greco-romana foram sendo substituídos por representações mais telúricas e 
narrativas.  

Em Emerita Augusta, um mosaico permanece assinado pela oficina que o 
executou, conforme legenda ali patente:  

EX OFFICINA ANNI PONI  

Datado cerca de 400-430, a representação báquica – neste caso uma descrição do 
mito de Ariadne – flutua num espaço desordenado, mas despojado do seu vazio pela 
inclusão, entre outros, de cruzes e de florões inscritos em círculos115, revelando, já nesta 
época tardia, a quase total desagregação de uma iconografia teocrática, outrora bastante 
estandardizada, assumindo-se, pela liberdade criativa dos mosaístas da oficina de Anni 
Poni, que para além das figuras essenciais ao desenrolar da cena, a completaram com 
uma série de círculos, rosetas e florões, um asároton oíkos 116, ainda que não perdesse o 
sentido religioso, porquanto a cena primordial está perfeitamente identificada. 

* 

Como referiu Bianchi-Bandinelli117, a arte de um determinado povo numa 
determinada época constitui a melhor expressão da sociedade que a exercita, e por isso 
constitui também o melhor reflexo do seu modus uiuendi e das suas idiossincrasias 
culturais, religiosas, políticas, filosóficas, sociais… Por conseguinte, os ventos de 
mudança na arte durante a Romanidade Tardia não foram mais do que os reflexos de 
uma zona periférica em mudança – tal como sucedeu na Britannia, no Norte de África, 
no Egipto e em Israel –, cujos registos, desde os finais do século IV até ao século VI, 
foram miscigenando, pouco a pouco, os cânones primordiais da arte greco-romana, com 
as novas expressões artísticas que, resultantes do triunfo do Cristianismo, começaram 
também a despontar e, mais tarde, acabaram por se impor.  
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Aqui aportados, convém referir que, depois de ultrapassado um secular proto-
Cristianismo – e recorde-se que a penetração do Cristianismo teria sido lenta na 
Hispânia, tendo-se revelado, primeiro, através das elites que já desde o século III 
vinham importando sarcófagos118 –, o catecismo inevitavelmente absorveu como seus, e 
para além das sobejamente propaladas festividades, os inevitáveis paralelismos formais 
com diversas divindades pagãs, o que se poderá demonstrar, a título de exemplo, através 
de uma equação intuitiva:  

 
APOLO ORFEU 

JESUS CRISTO 

                                                 
114 Blázquez et alii 1989, 51-57, n.º 35, lám. 48; Durán 1993, 274-276, n.º 80, lám. XLIII. 
115 Blanco Freijeiro 1978, 34, n.º 15, láms. 26-27A. 
116 Seja como for, esta bricolage de imagens conduziu, em última instância, quer à recriação livre de 
temas concretos, quer à contaminação (Lavagne 1988, 472) dos mesmos, ou seja, a inclusão num único 
mosaico de representações completamente antagónicas, desproporcionadas e erradas. 
117 Bianchi Bandinelli 1971. 
118 Cf., v.g., Blázquez 2003.  
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Na verdade, nos finais do século IV o cristianismo hispânico não tina ainda 
conquistado todas as camadas sociais, mas a legislação de Teodósio acabou por 
contribuir – assim como a destruição causada pela súbita passagem dos povos 
germânicos, como nos relatou em tom escatológico Hidácio, Bispo de Aquae Flauiae – 
para a imposição, com mão pesada, das regras da Ecclesia, mantendo, todavia, a matriz 
cultural romana. E se nos opera musiua, de facto, predominou o profuso complemento 
ornamental secundário, o horror uacui – como vimos – e que teve como consequência o 
abandono da perspectiva, impondo-se também o asároton oíkon119, longo processo este 
que terá culminado numa tendência abstraccionista, linear e simplificada. 

Este facto poderá ser entendido no contexto de uma preparatio euangelica que 
tendeu para uma dissolução do paganismo no seio da nova religião emergente: um 
movimento longo, estruturante, e não uma mutação. Até porque, pelo menos desde o 
século II, o cristianismo se vinha insinuando, sobretudo, no meio urbano. Por 
conseguinte, durante a apelidada Antiguidade Tardia – em particular depois da liberdade 
de culto concedida por Constantino, ainda no século IV – encontramos uma interacção 
cultural (que de alguma forma se revelou, como contraponto, na adopção de uma 
iconografia helénica e virgiliana em diversos mosaicos datáveis deste período120) que, 
de certo modo, se veio a revelar também formalmente na arte cristã: 

«A Paideia cristã transparece na Arte que a acompanhou e que em grande medida se 
caracterizou pela rarefacção, ou mesmo libertação, de determinadas condicionantes formais do 
Classicismo, devido fundamentalmente às motivações profundas da vivência cristã. 

(…) Uma Arte que se apresenta assim relativa num contexto de totalidade, em duas 
vertentes: dentro de si mesma, na medida em que todas as suas expressões se inter-relacionam e 
intercondicionam – arquitectura, escultura, mosaico, pintura… – e fora de si mesma, porque ela 
não existe sem um contexto que a suporte»121. 
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Ou seja, foi nesta dúplice troca de influências – sem olvidar uma dimensão 

judaico-cristã – que se firmou uma estética nova, ainda que materialmente ancorada no 
suporte artístico romano, mas consentânea, aliás, com o homem novo. Os signos que 
dominaram a Antiguidade Tardia e o Paleocristianismo, em muitas situações, radicavam 
num quotidiano greco-latino, embora não subsistam quaisquer dúvidas de que os 
mesmos estavam, então, sujeitos a um escrutínio que hoje temos dificuldade em 
esclarecer. Ou, noutra perspectiva, as formas artísticas ultrapassaram ou recuaram as 
cronologias estabelecidas a posteriori como “barreiras”. Por isso, e não raras vezes, a 
mesma expressão artística pode ser dotada de leituras diferenciadas, dependendo do 
ponto de vista do encomendante e do observador coevo da obra de arte e que a olhava 
de modo absoluto, até porque uma derivou da outra. Ou, como escreveu Justino Maciel: 

«Há, portanto, testemunhos artísticos da época romano-cristã que formalmente poderão 
conotar várias ideologias em presença, usando a mesma veste significante. Poderão até reportar-se 
a mais de um significado ou até suportar um sincretismo dinâmico subjacente. Constatação que 
não limita a análise, mas a enriquece enormemente»122. 

Vide, ainda, os mosaicos báquicos… cujo processo construtivista, se encontra 

                                                 
119 Restos de comida no chão, simbolizando a casa não varrida, enfim, os excessos perdidos da 
abundância. 
120 Blázquez 1994, 279-292. Recentemente descobriu-se, em Alter do Chão, um mosaico com a figuração 
de uma cena do Canto XII da Eneida, de Virgílio, o primeiro encontrado em Portugal, do qual, 
oportunamente, efectuámos um estudo exaustivo.  
121 Maciel 1996, 17. 
122 Maciel 1996, 17. 
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patente, por exemplo, na despojada iconografia do triunfo de Sevilha (Iconographia, n.º 
32), de finais do século II-começos do III, surgindo já consolidada na Pompa 
Triumphalis de Torre de Palma, de finais do século III ou inícios do IV (Iconographia, 
n.º 76), constatando-se o início de um processo de mudança, bem visível, aliás, no 
mosaico de Emerita Augusta, cronologicamente balizado entre os anos 400 e 450 
(Iconographia, n.º 56), cuja revolução desconstrutivista terá tido o seu auge no mosaico 
egitaniense (extra-catálogo). De facto, o mosaico de Idanha-a-Nova revela uma notável 
composição abstraccionista resultante de uma depuração do desenho levada ao extremo, 
mas onde ponteiam afinal alguns elementos identificáveis no contexto que temos vindo 
a evidenciar como exemplificativo dos processos operativos de mudança, mais 
consentânea com a coexistência de elementos pagãos dissolvendo-se estes (não 
totalmente) no contexto cristão dominante na Antiguidade Tardia. Ou, melhor dizendo, 
fenómeno que coincidiu com o lento processo que terá culminado numa expressão 
artística anicónica, ou como melhor esclareceu Justino Maciel: 

«A procura de novos caminhos de expressão encontra-se patente na gestualização da figura 
humana desenhada a negro, assim provocando a imediata atenção do observador. Mas a sua grande 
estilização aponta para o desaparecimento total do figurativo na arte do mosaico e da pintura»123. 

Face aos considerandos que temos vindo a tecer não nos será possível concordar 
com Blázquez, designadamente quando afirmou que durante a Tardo-Romanidade 
houve uma total transformação do gosto artístico e a degeneração das formas, como 
consequência da “barbarização” da Península, tendo considerado igualmente que o 
horror uacui que se espelhou nos mosaicos – fenómeno que, como notámos, se 
começara a firmar pelo menos desde o século III – era própria da arte primitiva124. 
Noutro artigo, no entanto, este autor considera que: 

69
«De los datos expuestos se deduce que es inapropiado hablar de decadencia en Hispania del 

Bajo Imperio. La crisis del siglo III fue un corte profundo. Lo que vino después, generalización de 
los latifúndios, expansión lenta del cristianismo, uso en gran escala de los mosaicos mitológicos 
indican una metamorfosis de la cultura»125. 

Acreditando que as divergências de Blázquez tenham derivado de abordagens 
distintas à matéria em causa, parece-nos, pois, que a Arte reflectiu inequivocamente 
esses movimentos, recriando-se no devir histórico que, como consequência da crise do 
século III, propulsionou uma lenta mudança de mentalidades, cujos primeiros reflexos 
se intuíram na adopção de programas estéticos distintos. Todavia, ao contrário do que 
comummente se afirma, este não resultou de um corte abrupto, mas usufruiu de 
condições sine quibus non que impeliram a Arte e, sobretudo os opera musiua, para a 
adopção de novos programas estéticos e simbólicos, até ao seu términos que, na 
Hispânia, terá ocorrido já em plena época visigótica. 

* 

Os mamíferos assumiram inequivocamente na cultura romana um papel 
preponderante no que concerne aos aspectos religiosos, lúdicos e de trabalho, conforme 
podemos constatar através da leitura dos clássicos e pelos registos artísticos que 
chegaram até ao nosso conhecimento, designadamente, os opera musiua. 

                                                 
123 Maciel 2008. 
124 Blázquez 1982, 29. 
125 Blázquez 2003, 87. 
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Durante o Alto-Império predominou uma representação associada aos temas 
míticos. Depois da crise do século III, verificou-se uma derivação do gosto que foi ao 
encontro de figurações mais naturalistas e descritivas, com algumas excepções, 
nomeadamente os de tema báquico. Este fenómeno foi, em parte, consequência da 
mencionada conturbação, pois, na verdade, começou a plasmar-se nos mosaicos uma 
iconografia valorativa do próprio animal – já não enquanto atributo, símbolo ou 
metamorfose de alguma divindade – mas sobrevalorizando o seu próprio carácter, o 
cavalo vencedor, a uenatio, a exaltação da uirtus em contexto rural, ou seja, a vitória do 
homem sobre o animal selvagem. Constatou-se igualmente, e à medida que o 
Cristianismo se ia impondo, um encaminhamento ao encontro do «Animal Paradise»: 
Bom Pastor e Orfeu126, cujos modelos estão bem presentes na ars musiua da finisterra 
ocidental, coincidindo, também, este fenómeno com o reencontro do homem com a mãe 
natureza. 
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126 Toynbee 1996, 283-299. 
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v .   
D E U S ,  E C C E  D E U S  

A inflexão histórica referida por Pierre Grimal permitiu que Augusto pugnasse por 
um retorno às origens latinas, garantindo a proliferação durante os primeiros tempos do 
Império de uma série de manifestações artísticas e outras, não relegando, todavia, as 
idiossincrasias dos mais distintos povos que constituíam o universo romano. Assim, e 
apesar de Tácito ter sido o historiador dos topoi de Roma, de Vitrúvio ter 
desempenhado diligentemente o seu papel de arquitecto imperial e de a Eneida de 
Virgílio (de onde retirámos o título do presente capítulo127) se assumir – à semelhança 
da Ilíada e Odisseia gregas – como a épica latina os contornos da romanidade iam-se, 
também eles, desenhando ao sabor das circunstâncias.  

Também, por isso, pretende-se com o presente capítulo, Deus, Ecce Deus, tentar 
percepcionar os diferentes níveis de representatividade dos mamíferos junto de algumas 
divindades do panteão greco-latino, plasmados nos opera musiua. E, naturalmente, 
alcançar a sua correlação com a(s) deidade(s), das quais constituem, afinal, um atributo 
ou um complemento da narrativa. Tendo presente tais pressupostos, foi-nos possível 
destrinçar, no âmbito do nosso tema de estudo e perante os mosaicos compilados, 
distintas conexões. 

Perante a matéria que temos vindo a explanar na presente dissertação, torna-se 
evidente que o enquadramento estético e simbólico dos mamíferos representados na 
mosaística romana na Península Ibérica obedeceu – salvo as excepções ocorridas já em 
plena desagregação do tecido romano –, a padrões estandardizados, ainda que com isto 
não queiramos, em absoluto, defender uma tese assente em protótipos imobilistas, 
porquanto, e só a título de exemplo, muitas das divindades de origem ou perfilhação 
grega, apenas, viram a sua representação iconográfica e os seus atributos definidos cerca 
do final do século V a.C. De facto, em algumas circunstâncias, foi a sua adopção latina 
que lhe ditou modificações, não só no prospecto, mas também nos atributos e, por 
vezes, na própria essência da divindade em causa, de forma a enquadrá-la na sua cultura 
e na sua mentalidade128.  

71

Neste contexto, temos que considerar que esta questão extravasa, em muito, os 
próprios opera musiua, no âmbito do estudo da História da Arte. Por isso, é 
indispensável para uma arrumação correcta deste género artístico a sua correlação, não 
só com os contextos históricos, mas também mitológicos, de forma regular e o mais 
exaustiva possível – sem esquecer os paralelos a estabelecer entre os próprios mosaicos, 
de molde a facilitar, não só uma atribuição cronológica, mas igualmente uma percepção 
dos diversos movimentos estético-artísticos –, recorrendo, amiúde, à busca do tal 
“léxico universal” ao confronto de:  

«imagens dos mosaicos romanos com as mais diversas fontes históricas que lhes são coevas ou 
anteriores: artísticas (baixo-relevo, escultura, pintura, arquitectura), literárias (poesia, teatro), 
filosóficas, históricas, religiosas (mitológicas, mitográficas). 

                                                 
127 Eneida, 6, 46. 
128 González Serrano 1997, 1. 
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Esperamos ter contribuído, assim, para mostrar a importância e o alcance da mosaística 
como fonte inesgotável para o estudo das sensibilidades artísticas, das mentalidades, das 
ideologias, da vida social e quotidiana na Hispânia romana»129. 

Ao enveredarmos por este caminho assumiremos, decerto, a dura tarefa de 
procurar as raízes para descortinar as origens dos animalia quæ aluntur, nas diferentes 
perspectivas que fomos ensaiando na musivária romana e daí – qual pintor que em 
pinceladas largas vai colorindo a alva tela –, percepcionar o papel que os mamíferos 
desempenharam, não só na cultura, mas, também, na sociedade Antiga e Tardo Antiga. 
Nesse sentido e na precursão dos objectivos traçados, será, de todo, indispensável 
compreender o seu enquadramento estético e simbólico, de molde a, também neste 
horizonte, objectivar a simbiose homem/animal. Por conseguinte e, como consequência 
desta osmose – a qual, sobretudo, a partir do século II d.C. passou também a contar com 
os mistérios orientais –, a presença de mamíferos nos opera musiua contemplava 
sobretudo animais-símbolo de uma ou outra deidade, fenómenos de metamorfose, 
mamíferos integrados em cenas bucólicas ou meramente decorativas (as quais, como 
nos parece óbvio, não contemplámos no presente estudo)130. 

Isto, se nos reportarmos, sobretudo, aos cenários, independentemente do grau de 
objectividade ou da carga subjectiva que carregam, os quais contribuíram para 
corporalizar este fenómeno que, mais do que conjuntural, se verteu num movimento 
longo, atravessando diversas vicissitudes que a História impôs: desde os animais que 
agiram como “símbolos” numa cosmogonia de contornos indefinidos e não absolutos, 
que – bebendo na fonte etrusca e, depois, na da Hélade, até ao ponto de as águas lustrais 
verterem numerosos mistérios orientais – se foi tornando cada vez mais complexa, 
porquanto, na sua origem etrusca, os deuses romanos não mais eram do que ideias 
derivadas das próprias forças da Natureza: 72

«O panteão romano organizar-se-ia então a partir de concepções basilares, derivadas 
directamente do contacto com a natureza, das relações com o outro e das necessidades básicas, 
como em toda as culturas indo-europeias (…). Júpiter é o deus que brilha, o senhor do raio e da 
tempestade, o pai dos deuses; Juno é a rainha do céu, senhora do matrimónio, uma deusa mãe sem 
ser necessariamente uma divindade matriarcal: Minerva é a senhora da guerra, a ordenadora dos 
conflitos; e o mesmo se diga acerca de Marte, a personificação de uma função essencial no espírito 
romano; Ceres personifica o mundo agrário e a produção da terra; enquanto Diana é a senhora do 
bosque e da caça; Plutão é o mundo inferior; Mercúrio protege os mercadores; Vesta encarna o 
fogo sagrado e o lar; Vulcano é o fogo da terra, senhor das forjas e dos vulcões; Vénus personifica 
o amor e o prazer carnal, mas também a guerra e o ciúme; Neptuno domina os mares e as 
tempestades marítimas»131. 

Nesta perspectiva, e atendendo ainda à mesma matriz indo-europeia, foi “fácil” 
aos romanos, quando se abriram ao mundo, absorverem no seu panteão a urbana 
cosmogonia grega, repleta de insídias e enredos, cujo rebuliço se tornou bastante 
encantador e, rapidamente a adoptaram como sua, completando as óbvias analogias, não 
só substantivas, mas também fundindo as diegeses e operando, deste modo, novas 
sínteses: Zeus/Júpiter, Ártemis/Diana, Dioniso/Baco, etc., etc.  

                                                 
129 Kuznetsova-Resende 2007, 73. 
130 Ainda que algumas representações do pastoreio de cabras se possam enquadrar, em casos 
excepcionais, na iconografia báquica, até porque Pã não é mais do que a representação, no seu corpo 
disforme (meio homem, meio bode), de uma emanação vivencial do próprio deus enquanto transformado 
em cabrito pelo pai. 
131 Rodrigues 2005, 16. 
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Neste sentido, o panteão romano ganhou uma nova dinâmica, ainda que uma série 
de outras divindades, sobretudo as energias emanadas do mundo natural que reflectiam 
uma ligação à terra de onde emergiu o grande e vigoroso tronco do Império, o qual e 
apesar de se ter “urbanizado”, não esqueceu as suas rústicas origens, tais como as 
anicónicas divindades sem lenda, mas que constituíam, neste âmbito, ideias cultuadas, 
tais como, por exemplo, Silvano – recentemente correlacionado com o hispânico 
Endovélico132 – e Salácia, Libitina, Liberdade e Pales, ou os numina como os Manes, 
Penates e os Lémures.  

Por outro lado, estas conotações são, na verdade, reveladoras de quão lenta foi a 
mudança sociocultural e mental, mesmo após a formalização do Cristianismo como 
religião oficial do Império; tal como foi lenta a penetração de novos modelos 
condicentes com os cânones, à altura, em vigor. Nesta perspectiva, muitos dos mosaicos 
atinentes a esta temática agiram também uma posição neutral, em termos religiosos, 
porquanto por detrás de muitas destas representações musivas, aparentemente inócuas, 
se resguardavam ainda resquícios de um paganismo resistente. 

Neste âmbito, e apesar de não se poderem interpretar os dados compilados de 
forma absoluta – sobretudo por falta de enquadramento arqueológico consistente –, 
parece não existirem dúvidas acerca do dúbio papel que a ars musiua terá 
desempenhado nestes controversos tempos. Mas, por outro lado, não existirão, pois, 
quaisquer hesitações em afirmar, categoricamente, que estas representações nos 
remeteram para uma civilização em mudança, na qual, por fim, acabou por reflectir a 
ascese do Cristianismo, quer por via romana, quer por directa influência bizantina 
(derivando esta última para uma ortodoxia ainda hoje não ultrapassada).  

73
Pois, afinal, o Cristianismo possui uma iconografia – e superadas as questões da 

iconoclastia –, que se constituiu através da dotação de atributos definidores da imagética 
sagrada. Imagética que se foi adaptando de acordo com os cânones da Igreja Católica, 
porém sem grandes rupturas mas manobrando num sistema de continuidade que se 
encaminhou, neste contexto, para a criação e aperfeiçoamento de uma iconografia, de 
leitura e interpretação imediatas, por forma a evidenciar os seus objectivos catequéticos 
que primavam igualmente por erradicar, não só no espaço, mas sobretudo na atitude, a 
ideologia pagã.   

* 

A temática musiva na Hispania Romana e Tardo Romana, para além do enorme 
quantitativo de mosaicos geométricos, reflecte, nos temas abordados, algumas 
peculiaridades distintas dos demais territórios, fenómeno que, a priori, parece 
constituir-se como uma parte estranha, qual objecto encravado num território há muito 
mediterranizado, romanizado e, poderemos afirmá-lo com clareza, implementado desde 
a época de Augusto, o princeps que conseguiu entrelaçar definitivamente a Península e 
Roma, numa caminhada comum de cinco séculos.  

Ainda assim, muitos dos temas vulgares na musivária romana, designadamente os 
de cariz mitográfico e/ou mitológico, quer de origem latina, quer de origem mais 
remota, são relativamente raros no território hispânico, com excepção dos pavimentos 
de tema báquico, que se vulgarizou sobretudo a partir dos princípios do século III, época 

                                                 
132 Sobre esta matéria, vide o recente estudo de José Cardim Ribeiro: «O Deus Sanctus Endovellicus 
durante a romanidade ¿Uma interpretatio local de Faunus Silvanus?». 
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em que se iniciou outro género de representações, como as de origem órfica, circense e 
venatória que tal-qualmente se alongaram no tempo e no espaço. 

Por conseguinte, no âmbito dos mosaicos que classificámos como 
mitográficos/mitológicos, apenas detectámos dois pavimentos alusivos ao grande mito 
fundacional de Roma (a Loba a Amamentar os Gémeos), dez mosaicos com triunfo de 
Baco e quatro pavimentos de outros temas passíveis de associar à temática ora em 
apreço (incluindo quatro materializações plásticas do burro de Sileno), seis pavimentos 
alusivos a Orfeu a tocar a sua lira acalmando as bestas, quatro de Diana dos Bosques e 
uma única referência ao Mito de Actéon. No que concerne aos dois mosaicos referentes 
ao Rapto de Europa por Zeus transformado num touro e também às duas figurações do 
Suplício de Dirce, Durán Penedo considera que:   

«la relación de esta iconografia con la mitologia se vincula a su cotidianeidad en la vida romana, 
mostrando en unos casos (…) la sumisión con Europa (…) la crueldad con Dirce. En definitiva, 
aspectos positivos y negativos asociados a la condición femenina del momento. (…) su iconografia 
femenina forma parte del motivo principal y siempre se muestra acompanada, bien por otros 
dioses, por héroes, haciendo alusión a metamorfosis, alegorias o a narraciones de caràcter literario. 
A pesar de que la mujer hispanoromana tenia una alta integración social, el marco jurídico y 
político no le favorecía en absoluto, quedando claramente reflejado en las diversas artes figuradas. 
Respecto a la localización de estos motivos, como hemos visto, en general se distribuyen por todo 
el àmbito peninsular, si bien serà la zona de la Baetica, la mas romanizada, y por tanto la que 
concentre un mayor número de mosaicos con estas imágenes femeninas, seguida a su vez por la 
Tarraconensis y la Lusitânia»133. 

Refira-se, por outro lado, que as fontes para o conhecimento da mitologia antiga 
são essencialmente de dois géneros, a literária, desde as compilações efectuadas pelos 
mitógrafos, passando pela tragédia e pela poesia da Hélade, até à recolha de materiais 
arqueológicos, os quais, de certa forma, corporalizam os fenómenos em análise. Ou 
seja, objectos criados pelos artistas plásticos (também no âmbito de uma “proto-
indústria” que terá sido dominante no Império Romano134) e fabrico em série de 
objectos utilitários que ultrapassaram, inequivocamente, uma função pragmática, não só 
no âmbito do culto, mas, também, numa perspectiva prática, de uma deuotio privada e 
ainda, como temos vindo a constatar, política (designadamente, entre outros, o culto 
imperial)135.  
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Ao longo deste vasto encadeamento – religião, indivíduo e política – seria natural 
que muitos outros objectos (para além das grandes artes, como a arquitectura, a 
escultura e, ainda, o mosaico), tais como pequenas figuras, constituiriam enfeites 
domésticos e não, forçosamente, ex uota, mas também adornos pessoais, passíveis de 
nos dirigir no sentido da devoção pessoal. Foi, aliás, a esta mesma conclusão, já quase 
centenária, de que Leite de Vasconcellos se acercou, e cuja actualidade é também 
merecedora da nossa reflexão: 

«Em todos os tempos a arte andou associada à religião, quer porque a primeira bebesse 
inspirações na segunda, quer porque esta procurasse apoiar-se naquela, para com maior firmeza 
actuar no espírito dos crentes, e deslumbrá-los ou aterrá-los, conforme as circunstâncias. 

(…) 
Devemos entender que, se hoje os crentes gostam de se utilizar de artefactos que têm 

emblemas religiosos (…), o mesmo faziam os crentes de outrora. É por isso que, ao tratar da 

                                                 
133 Durán Penedo 1996-1997, 698-699. 
134 Caetano 2007, 67-70. 
135 Jabouille 2002, 274-275. 
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religião lusitano-romana, aproveito lucernas, pesos e outros artefactos em que há esses emblemas; 
embora não sejam objectos de culto, são-no contudo de devoção»136.  

1. ANIMAIS-SÍMBOLO 

1.1. Ab Urbe condita: a loba, Rómulo e Remo 
Em relação à fundação de Roma existem diversas lendas. Uma que considera que 

Rómulo e o seu irmão gémeo eram filhos de Roma, cuja grafia grega, Rhome, significa 
a “Força” e alude a uma heroína epónima da cidade, que, segundo certos mitógrafos, se 
encontra, numa versão mais antiga, como prisioneira de Ulisses e Eneias, tendo sido as 
suas embarcações arremessadas violentamente contra a costa; Roma, cansada das 
andanças, facilmente persuadiu as outras cativas, a lançarem fogo aos navios e que, sem 
meios para deixar o local, acabaram por se fixar no Palatino, tendo, em pouco tempo 
prosperado a cidade que, por essa razão e em homenagem à antiga cativa, foi baptizada 
de Roma.  

Outra narrativa atribui a filiação de Rómulo e de Remo a Eneias e Dexítia, filha 
de Forba, os quais, ainda bebés, foram levados num barco integrado numa frota que foi 
assolada por grande tempestade. As naves afundaram-se, com excepção da que 
transportava os gémeos e que deu à costa no local, onde, mais tarde, se veio a erigir a 
cidade de Roma137. E, inclusivamente, o investigador Nuno Simões Rodrigues crê que 
esta narrativa se integra no contexto mitológico, de “génese” grega, porque: 
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«(...) a lenda de Eneias conferia a Roma uma origem mítica, fundada na tradição grega, 
reconhecida, em especial a partir do século II a.C., como “superior”, pois era sinónimo de 
civilização, ainda que este conceito não existisse então, fazendo remontar a estirpe dos seus 
fundadores a origens mitológicas olímpicas e atribuindo-lhe antepassados divinos como 
Zeus/Júpiter e Afrodite/Vénus. Roma aparece assim como a síntese do conflito que Homero tratara 
e ao mesmo tempo faz do Poeta um profeta de Roma»138. 

Existem ainda algumas outras variantes do mito fundacional, cujas descrições se 
nos afiguram despiciendas, pelo que nos abstemos de as reproduzir, dando agora 
atenção à vulgata que importa no âmbito da presente dissertação. Por conseguinte, a 
lenda que prende claramente a nossa atenção reporta-se aos gémeos Rómulo e Remo, 
filhos da Rhea Siluia, descendente directa do rei de Alba, Numitor, e do belicoso deus 
Marte. Segundo parece, Marte encantou-se com a vestal Rhea. Um dia, esta embrenhou-
se no bosque sagrado, com o intuito de recolher cristalina água para o sacrifício ritual de 
um touro, mas, cansada da andança, deixou-se dormir, e Marte que a seguia, incapaz de 
conter o seu impulso amoroso, violou-a ou – como se sabe, neste pormenor, a lenda 
diverge –, a vestal deixou-se arrebatar pela máscula divindade. 

 Como resultado, Rhea engravidou, quebrando, deste modo, o voto de castidade a 
que se sujeitara e, consequentemente, recusou-se a continuar a prática do culto de Vesta. 
Amúlio, o tio que usurpara o poder, desconfiado com a atitude da sobrinha, solicitou à 
sua mulher que vigiasse Rhea. Ela, pouco depois, ganhou a confiança da sobrinha que 
lhe narrou o sucedido. Ao tomar conhecimento da gravidez, receoso do seu próprio 
futuro, mandou encarcerá-la e determinou que, mal nascesse a criança, esta deveria ser 
exposta na margem do Tibre e Rhea amarrada e lançada na sua forte torrente. 
                                                 
136 Vasconcellos 1913, 278-279, 492.  
137 Grimal 1994. 
138 Rodrigues 2005, 100. 
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Quando perfez o tempo de gravidez, na mudança da lua, nasceram dois meninos 
gémeos que receberam os nomes de Rómulo e Remo e, então, Amúlio apressou-se a 
fazer cumprir o uso consuetudinário. Aqui aportados, conhecem-se, pelo menos, duas 
versões da desdita da vestal: a primeira afirma que Anto, uma filha de Amúlio, mas que 
era afeiçoada a Rhea Siluia como a uma irmã, terá impedido que aquela fosse morta e, 
anos depois, quando os seus filhos devolveram o trono ao avô, Rhea Siluia foi libertada; 
a segunda, narra que, depois de morta, a jovem foi lançada às tumultuosas águas do rio 
Tibre. Quando se preparavam para o fazer, o deus do rio elevou-se das águas e recebeu 
«Reia Sílvia morta, fazendo dela sua esposa para a eternidade»139. Os bebés, entretanto, 
foram colocados numa cesta de verga e assim os deitaram ao rio que, docemente, 
extravasou das suas margens deixando os pequenos Rómulo e Remo em local seguro e 
seco, no Gérmalo, junto de uma figueira conhecida por Ruminal – a qual, mais tarde se 
tornou objecto de culto dos romanos –, no sopé noroeste do monte Palatino.   

Aqui aportados, a narrativa é, uma vez mais divergente, afirmando, ora que os 
meninos foram resgatados por pastores, ora que terão sido trocados por outros. Na 
verdade, a lenda que vai de encontro ao nosso interesse era, em Roma no século I, a 
mais comum, e diz-nos que Fáustulo – um pastor ao serviço de Numitor – encontrou os 
bebés a serem amamentados por uma loba, descendente da montanha, na gruta chamada 
de Lupercal, tendo esta, quando Fástulo levou os bebés que entregou aos cuidados da 
sua mulher, regressado a essa gruta140: 

«Foi este acto do animal, decerto providenciado divinamente, talvez por Marte, visto que a 
loba era um animal consagrado ao deus da guerra, que evitou que os dois meninos morressem à 
fome. Assim, a loba acabou por constituir-se o símbolo da própria Roma. A lenda conta ainda que 
um pica-pau, que era uma ave igualmente consagrada a Marte, auxiliou a loba»141. 

76 Os gémeos tomaram, então, a opção de fundarem a sua própria cidade no Palatino, 
perto do lugar onde o rio os deixara. Uma dúvida, no entanto, instalou-se nos seus 
corações: quem seria o rei da nova cidade? Sem conseguirem ultrapassar esta questão, 
socorreram-se dos deuses. Por conseguinte, ao observarem as aves, no seu voo, estas 
apontaram Rómulo como o futuro rei da nova cidade. Entusiasmado, Rómulo tratou 
logo de marcar os limites da nova cidade e, com o auxílio de um arado puxado por uma 
junta de bois brancos, marcou na terra um quadrado – a urbs quadrata –, definindo o 
pomerium, o espaço sagrado que a iria envolver com as suas possantes muralhas142. 
Porém, Remo, frustrado, pelos deuses terem escolhido o seu irmão, ousou transpor a 
linha sagrada. Irado com a ousadia do irmão, o impetuoso Rómulo, matou-o143. 

Aos poucos, a cidade de Roma – fundada em 735 a.C. (de acordo com a 
cronologia estabelecida por Varrão) e assim designada pelo seu edificador – foi atraindo 
homens das mais diversas proveniências, inclusive criminosos que, por ali, 
deambulavam impunemente. Contudo, faltavam mulheres naquela cidade, pelo que 
Rómulo decidiu organizar, na festa dos Consus, a 21 de Agosto, corridas de cavalo no 
circo, tendo convidado as gentes vizinhas que acorreram ao espectáculo.  

Os romanos, então devidamente congeminados, aproveitaram o ensejo e raptaram 
as jovens mulheres dos seus convidados144. Os povos que tinham vindo ao espectáculo 
                                                 
139 Rodrigues 2005, 114. 
140 Barbillon et alii 2003, 306. 
141 Rodrigues 2006, 115.  
142 Coulanges 1980, 159-174.  
143 Barbillon et alii 2003, 306. 
144 Segundo as diversas variantes, as jovens raptadas foram-no em número de 30, de 527 e de 683, e, de 
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sentiram-se ultrajados e, sob o comando do rei dos Sabinos, Titus Tatius, lançaram um 
feroz assalto sobre Roma. Os romanos, com o ímpeto dos atacantes, foram forçados a 
recuar e, já em desespero, Rómulo, junto ao Palatino, orou a Júpiter suplicando-lhe a 
vitória, prometendo erigir-lhe, naquele local, um templo, tendo mais tarde cumprido a 
promessa, depois de romanos e sabinos terem contratado a paz e a união de ambos os 
povos. Titus Tatius morreu pouco tempo volvido e Rómulo governou sozinho a sua 
cidade, por cinquenta e quatro anos, tendo, inclusivamente, recebido do povo o título de 
“Pai da Pátria”145. 

* 
                                                                                                                                            
todas elas, apenas Hersília era casada (Grimal 2004, 409).  
145 Grimal 2004, 409-410. Sobre o acto sagrado que presidiu a fundação de Roma vide Romulus, 11 (apud 
Coulanges 1980, 161-16)  «Não é raro encontrarem-se, entre os antigos, factos que nos espantam: será por 
isso motivo para serem, quando esses factos, embora afastando-se em muito das ideias modernas, se 
revelam em absoluto acordo com as dos antigos? Já vimos, na vida privada desses povos, uma religião 
reguladora de todos os seus actos, e notámos, em seguida, como esta religião os constituíra em sociedade: 
depois disto, que há de espantoso em que a fundação da cidade tenha sido também acto sagrado e que o 
próprio Rómulo tenha cumprido ritos então observados por toda a parte? 
O primeiro cuidado do fundador está em escolher o sítio da nova cidade. Mas essa escolha, coisa grave e 
de que se julga depender o destino do povo, fica sempre entregue à decisão dos deuses (…) pede aos 
deuses lhe revelem a sua vontade pelo voo das aves. E os deuses designam-lhe o Palatino. 
Chegado o dia da sua fundação, Rómulo oferece, primeiro que tudo, o sacrifício. Os companheiros estão 
dispostos em sua volta, acendem o lume de silvas e cada homem, por sua vez, salta através da chama 
ligeira [pois] os antigos julgavam purificar-se de toda a mácula física ou moral saltando por cima da 
chama sagrada. 

77(…) cava Rómulo pequeno fosso de forma circular. Lança neste o torrão de terra por ele trazida da urbe 
de Alba. Depois, aproximando-se, cada um dos seus companheiros arremessou, por sua vez, como 
Rómulo já fizera, um pouco de terra que também trazia consigo do país de onde viera (…). A religião 
proibia deixar a terra onde se tinha fixado o lar e onde os antepassados divinos repousavam. Era preciso, 
pois, para se libertarem de toda a impiedade, usasse cada um destes homens da ficção e trouxessem 
consigo, sob o símbolo de um punhado de terra, o solo sagrado onde os seus antepassados estavam 
enterrados e ligados aos seus manes (…). Era preciso cumprir este rito, para então, ao mostrar o novo 
lugar que se havia adoptado, poder dizer: esta terra continua sendo ainda a de meus pais, terra patrum, 
patria; aqui fica a minha pátria porque aqui estão os manes de minha família. 
O fosso onde cada um, deste modo, lançou o seu pouco de terra chamou-se mundus, e por esta palavra se 
designava, especialmente no antigo vocabulário religioso, a tradição dos manes. Deste mesmo lugar, 
segundo a tradição, saiam as almas dos mortos três vezes por ano, desejosas de voltar a ver, por instantes, 
a luz. Depondo no fosso o punhado de terra da sua antiga pátria, julgavam trazer para ali a alma dos seus 
antepassados. Estas almas, ali reunidas, deviam receber o culto perpétuo e velar pelos seus descendentes. 
Neste mesmo lugar, colocou Rómulo o altar e acendeu o fogo. Foi este o fogo da cidade. 
Em redor do lar devia levantar-se a urbe, tal como a casa se levantara em volta do lar doméstico. Rómulo 
traçou um sulco, com o que assinalou o recinto. Ainda aqui os mínimos pormenores se acham 
determinados no ritual. O fundador deve servir-se da relha de cobre; a charrua é tirada por touro branco e 
vaca branca. Rómulo com a cabeça velada e vestido com os trajos sacerdotais, segura, ele mesmo, a 
rabiça da charrua e dirige-se cantando orações. Os seus companheiros caminham logo atrás, observando 
silêncio religioso. À medida que a relha levanta torrões de terra, cuidadosamente os vão lançando para o 
interior do recinto, para que não fique no lado do estrangeiro nenhuma parcela dessa terra sagrada. 
Este recinto traçado pela religião permanece inviolável. Nem estrangeiro nem cidadão algum tem o 
direito de transpô-lo. Saltar por cima deste pequeno sulco representa acto de impiedade (…). 
Mas, para que se pudesse entrar e sair da urbe, o sulco ficava entrecortado em alguns lugares e para isso 
Rómulo levantara a relha. Chamavam-se portas: as portas de urbe. 
Sobre o sulco sagrado ou pouco atrás, levantaram-se depois as muralhas sagradas. Ninguém poderia 
tocar-lhes, nem mesmo para repará-las, sem permissão dos pontífices. Dos dois lados desta muralha, 
estava destinado à religião certo espaço de alguns pés chamado pomerium; e sobre esse espaço não era 
permitido fazer passar ali a charrua, nem levantar construção alguma» 
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Tito Lívio foi o historiador de Augusto – que encontrara também em Virgílio o 
seu poeta e em Vitrúvio o seu arquitecto – cuja magnânima História de Roma, composta 
por cento e quarenta e dois livros, mas da qual chegou até nós apenas o conhecimento 
de uma pequena parte (Ab urbe condita…)146. Foi redigida nos finais do século I a.C., 
quando a lenda de Rómulo e Remo se sobrepôs à conhecida lenda de «Eneias e o Ciclo 
Troiano»147, que se tornara vulgar em Roma, desde o século II a.C., impondo – de certa 
forma – a memória etrusca, rústica e agreste, como o foram os seus protagonistas: 
criados ao ar livre na dura montanha, apascentando gado e, ainda segundo o mito, 
dedicando-se também à pilhagem; contudo, o porte dos gémeos era altivo e denunciava 
as suas nobres origens. De facto, a História de Tácito ostenta uma entoação 
inequivocamente romana, procurando iluminar o espírito antigo de Roma e a exaltação 
dos seus heróis, no âmbito da perspectiva política e sociocultural do princeps que 
pugnava pelo retorno às fortes raízes latinas, em detrimento dos maneirismos helénicos 
que estavam, então, em voga («Las nuevas circunstancias estaban acabando com la raiz 
última de la grandeza romana: la severidad de sus costumbres»148). Parece-nos, 
contudo, lógico que ambas as lendas se tenham compartilhado no próprio tempo, até 
porque a representação numismática mais antiga que se conhece da Lupa Romana se 
patenteia no reverso de moedas de prata com cronologia balizada entre 269-242 a.C., 
acompanhada da inscrição: 

                                                

ROMANO 

datando uma das suas últimas ocorrências em moedas de bronze, cunhadas durante o 
império de Constantino, em cerca de 330, e ostentando a legenda: 

78
VRBS ROMANA149 

Mas, ao contrário dos gregos, cujos mitos eram sobretudo transmitidos pelos 
poetas épicos, líricos e trágicos, os romanos detinham um conhecimento limitado acerca 
da sua história, por isso, o Mythos – ou seja, a “palavra” – tornara-se ele próprio a 
História. Até porque, não raras vezes, as conjunturas se entrecruzavam em várias 
narrativas, outorgando-lhes um carácter verídico. Os cronistas romanos encontravam, 
pois, a fonte para os seus escritos na lenda histórica e, inclusivamente, com esse recurso 
encapotavam os factos. Por outro lado, refira-se que Roma terá mesmo criado uma 
“mitologia-pátria”, pois, para os romanos, os factos:  

«se não aconteceram, poderiam muito bem ter acontecido, para não dizer, deveriam ter acontecido. 
Na verdade, é mesmo de pragmatismo e de paradigma que se trata. Tudo deve ter como objectivo 
um modelo de acção que deve inspirar todo o bom cidadão romano»150. 

Tendo presente o sofisma de que a criação de Roma é a criação do mundo e, nele, 
a mitologia brota de si para si – e face ao acima exposto – não será, de todo, estranho 
que, nos mosaicos compilados no presente estudo, apenas tenhamos registado duas 
presenças da representação da loba amamentando os gémeos, ambas datadas do século 
II, em plena época clássica, quando seriam ainda tidas como válidas as teorizações em 
torno da questão primordial de Roma e dos seus topoi, porquanto a lenda de Rómulo e 
Remo constituiu, na cultura romana, uma das raras narrativas que mereceu o motejo de 

 
146 Keller 1976, 101. 
147 Coulanges 1980, 170-174. 
148 Vidal Guzmán 2007, 157. 
149 Toynbee 1973, 101. 
150 Rodrigues 2005, 15. 
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mito151 e a Urbe definiu em torno de si própria – qual pomerium – uma série de 
conceitos e de ideias associadas a um topo específico: Roma, a sua geografia, o seu 
espaço e os seus lugares.  

* 

O primeiro mosaico a que aludimos data do século II d.C., foi descoberto em 
Villacarrillo (Iconographia n.º 30) e entretanto foi dado como desaparecido, 
conhecendo-se somente um desenho dado à estampa por Blázquez152 e no qual é visível 
um dos gémeos, podendo pressupor-se que o outro bebé (que estaria à esquerda, do 
ponto de vista do observador) estivesse já destruído153. O segundo mosaico, que se 
preserva no Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, é proveniente de Alcolea 
(Iconographia n.º 36) e mostra igualmente vastas áreas destruídas154. As lobas 
representadas nestes dois emblemas ostentam ao longo do corpo uma série de traços que 
poderiam ser mera tentativa de imitar o pelo do canis lupus ibérico, evidenciando-se a 
sua pelagem mesclada, de aspecto fulvo. Todavia, se se observar melhor ambas as 
representações, e atendendo ao contexto envolvente dos medalhões circulares de 
inequívoco cariz báquico, poderá chegar-se a distintas conclusões, não se tratando pois 
de uma aproximação “realista” ao canis lupus ibérico, mas, antes pelo contrário, de uma 
simbiose entre a loba e o tigre-fêmea, animal inequivocamente conotado com Dioniso, 
designadamente porque puxa a biga que transporta o deus. Ambos os mosaicos revelam 
uma execução cuidada e personificam os desígnios universais do Cosmocrator, 
atendento à conjuntura religiosa e cultural, dominantes na época dos Antoninos.  

Dada, não só a cronologia recuada de ambos os exemplares musivos, mas 
igualmente a temática abordada (o grande mito fundacional) e face ao exposto, parece-
nos que estes mosaicos terão sido encomendados por cidadãos romanos, possivelmente 
altos dignitários imperiais ou oficiais de elevadas patentes que integravam as legiões 
presentes na Hispânia. Por outro lado, são por demais evidentes as similitudes 
cronológicas e iconográficas que nos poderão fazer crer na hipótese de estes mosaicos 
terem sido construídos pela mesma oficina ou por outros artesãos, porém utilizando 
cartões similares.  

79

Este esquema da Loba com os Gémeos terá surgido – segundo Blake – no século I 
a.C., em Pompeios155, mas teve grande desenvolvimento a partir do século II. Fora da 
Hispânia foi abundantemente tratado, com paralelos em Laufenburg, de cerca de 150156, 
em Avenches, do terceiro quartel do século II157, em Unterlunkhofen, com data 
aproximada158. Encontra-se ainda em Óstia, datado de cerca de 130159, em Lucera160, 

                                                 
151 Este mito engloba em si mesmo uma série de elementos universais no contexto das mitologias antigas, 
tais como, por exemplo, as crianças expostas numa cesta, como Moisés, todas elas provavelmente – 
incluindo a narrativa romana – com uma origem comum, ou seja, de matriz indo-europeia (Rodrigues 
2005, 118). 
152 Blázquez 1981, 72-73, n.º 52, lám. 60. 
153 www.artehistoria.com. 
154 Blázquez 1981, 43-46, n.º 23, fig. 14, láms. 32-34 e 89. 
155 Blake 1930, 31, 118, láms. 5 e 22.4. 
156 Parlasca 1959, 95, lám. 13.3. 
157 Gonzenbach 1961, lám. 7. 
158 Gonzenbach 1961, lám. 21. 
159 Becatti 1961, n.º 228, láms. 38 e 39. 
160 Blake 1936, lám. 33.1. 
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em Baway, dos séculos II ou III161, em Vienne e em Sainte Colombe162, em Rudston163. 
A Loba romana, por sua vez, encontra-se representada na “Casa da Fortuna”, em 

164Óstia .  

, Baco-menino 
mont

era, 
todav

o das ninfas, mas, para evitar que Hera o redescobrisse, 
transformou

isa. As ninfas amas de 

refugiou-se junto de Tétis, a nereida que o abrigou nas 
cálida

                                                

 

1.2. Triunfo de Baco, conduzido no carro puxado por felinos
ado em leopardo (e outros animais associados a esta deidade) 
Dioniso era filho de Zeus e de Sémele, cujos pais foram Cádmio e Harmonia e, 

neste sentido, integra, tal como Hermes, Apolo e a sua irmã gémea Ártemis, entre 
outros, a segunda geração dos Olímpicos. De facto, Sémele tinha-se apaixonado por 
Zeus que aceitou em satisfazê-la, porém, esta não suportava a visão dos raios que o pai 
dos deuses lançava, e um dia, estando no seu sexto mês de gravidez, tombou 
inadvertidamente fulminada por um raio lançado pelo seu amante. Zeus abriu-lhe o 
ventre e retirando dele o feto coseu-o no interior da sua coxa, até perfazer os nove 
meses. O bebé estava vivo e era perfeito, era o deus «duas vezes nascido» que foi 
confiado a Hermes, que, por sua vez, o entregou ao rei de Orcómeno, Átamas, e a Ino, a 
sua segunda mulher para o educarem. Hermes recomendou-lhes, igualmente, que 
vestissem o pequeno Dioniso com roupas femininas, para despistar Hera, a legítima 
esposa de Zeus, que louca de ciúme pelo fruto do adultério do marido, soubera do 
nascimento da criança e procurava-a com o intuito de a fazer desaparecer. H

ia, não se deixou enganar e causou a loucura de Ino e do próprio rei Átamas. 
Ao ter conhecimento do sucedido, Zeus não hesitou um só instante e levou 

Dioniso para um lugar distante chamado Nisa, que uns localizam em África e outros na 
Ásia, e deixou-o ao cuidad

80 -o num cabrito: 
«Este episódio explica simultaneamente o epíteto ritual de “cabrito” usado por Dioniso e 

fornece uma etimologia aproximada do seu nome, relacionando-o com N
Dioniso tornaram-se mais tarde as estrelas da constelação das Híades»165. 

Dioniso, adulto, descobriu a videira e a sua utilidade, como se encontra já patente 
numa cratera-coluna, dos finais do século VI a.C., quando, aliás, se começava a esboçar 
uma iconografia alusiva à deidade e respectivos atributos, os quais – vides com os 
respectivos cachos de uva – surgem bem evidenciados numa taça ática atribuída ao 
pintor Exéquias, de figuras negras, datável de cerca de 530 a.C. No entanto, Hera que 
não desistira da sua busca, descobriu, finalmente, o jovem deus e, tal como fizera com 
os seus pais adoptivos, enlouqueceu-o. Desvairado, vagueou sem sentido pelo Egipto e 
pela Síria, ao regressar da Ásia passou pela Frígia, onde a deusa Cíbele o acolheu, 
purificou-o e iniciou-o nos mistérios do seu culto. Depois de restabelecido, Dioniso 
continuou a sua diáspora, passando, primeiro, pela Trácia, onde o rei Licurgo, que 
governava as margens do Estrómon, o tentou prender. Ao aperceber-se da malévola 
intenção do monarca, Dioniso 

s águas do mar interior.  

 
161 Stern 1979, lám 39. 
162 Stern 1979, n.º 167 e n.º 224. 
163 Birley 1964, 101. 
164 Becatti 1961, n.º 408. 
165 Grimal 2004, 122. 
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Licurgo, porém, capturou as bacantes que integravam o seu cortejo. Quando, 
milagrosamente, as bacantes foram libertadas, Licurgo, ensandecido cortou a sua 
própria perna e os membros do seu filho, convencido de que estava a destruir a videira 
que era, aliás, a planta sagrada de Dioniso. Ao recuperar da loucura temporária que se 
apossara dele, conduzindo-o à prática daqueles actos insanos, Licurgo constatou que 
também o solo do seu país ficara estéril. Em pânico, consultou o orago que lhe 
transmitiu que a ira de Dioniso apenas seria conciliada com a sua morte. Por 
conse

ual o deus se impunha ornado com parras e heras. Foi 
encab

 do país que acreditaram ser 
vacas

e, por isso, procuram salvar os náufragos, animais que 
perdu
també

o senhor dos 
Infern

                                                

guinte, os próprios habitantes do seu reino trataram da sua execução. Ataram-no a 
cavalos que, puxando um para cada lado, o despedaçaram. 

Da Trácia, Dioniso encaminhou-se até à Índia, território que conquistou pela força 
das armas, pois, acompanhava-o um exército que, mais tarde, deu origem ao seu cortejo 
triunfal, o qual integrava Sileno, Bacantes, Sátiros e outras divindades menores, como 
Príapo, que seguiam o seu carro puxado por panteras – ou, noutras versões mais 
vulgarizadas, por tigres –, no q

eçando esta comitiva que Dioniso se dirigiu à Grécia, concretamente, à Beócia, de 
onde era originária a sua mãe.  

Em Tebas, Penteu, sucessor de Cadmo, introduziu as festividades em honra de 
Dioniso, as Bacanais. Durante aquelas comemorações, sobretudo as mulheres, entravam 
em êxtase e percorriam os campos lançando gritos rituais. Penteu considerou estes 
rituais impróprios e Dioniso puniu-o pela afronta, bem como castigou a sua mãe Agave 
que, enlouquecida, despedaçou, no Citéron, o filho com as suas próprias mãos. Dioniso 
dirigiu-se entretanto para Argos, onde, uma vez mais, manifestou o seu maléfico poder, 
ensandecendo as filhas do rei Preto e todas as mulheres

81
, pelo que mugiam enquanto caminhavam pelos pastos e, inclusivamente, algumas 

delas chegaram a devorar os filhos que traziam ao peito.  
Dioniso entendeu, nesta sua diáspora, que deveria ir até Naxos, pelo que contratou 

o barco e os serviços de piratas tirrenos para o transportarem, mas aqueles, em vez de 
navegar na direcção de Naxos, rumaram para a Ásia, com intenção de venderem o 
passageiro como escravo. Apercebendo-se do facto, Dioniso transformou os remos da 
embarcação em serpentes, atafulhou-o com heras e imobilizou-o nas águas – enquanto 
se escutaram flautas invisíveis – envolto numa grinalda de parras. Em pânico, os piratas 
lançaram-se ao mar e tornaram-se delfins, radicando, pois, neste episódio a afeição dos 
golfinhos pelos humanos e qu

raram na iconografia de diversa índole, até épocas bastante tardias, pois como 
m refere Cátia Mourão:  
«os golfinhos, no imaginário grego e romano (…) acompanhavam as almas dos mortos até às Ilhas 
dos Afortunados, sendo, por isso considerados animais psicopompos e regenerescentes»166.  

Por esta época, finalmente, o poder de Dioniso foi reconhecido e a divindade, 
porque o seu culto se espalhara na terra, estava pronta para subir ao céu, não sem antes 
procurar a sombra da sua mãe para lhe devolver a vida. Hades acedeu à súplica de 
Dioniso em troca de algo de que gostasse muito, tendo este oferecido a

os um pé de mirto. Concludentemente, crê-se que o costume de coroar os 
iniciados nos mistérios dionisíacos com murta teve origem neste episódio. 

 
166 Mourão 2008, 55. E as Ilhas dos Afortunados, como se sabe, localizavam-se para oeste, para lá das 
Colunas de Hércules, que balizavam simbolicamente o fim do mundo, o fim da civilização, onde se 
«encontrava o Jardim das Hespérides, as Ninfas do Poente» (Maciel 2007, 32). 
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Já no divino céu, Dioniso desposou Ariadne, em Naxos, assim como participou no 
combate entre os deuses e os Ciclopes (que forjavam os raios de Zeus) e matou Êurito 
com uma haste enfeitada com hera – o Tirso – que constitui também a sua insígnia. 
Refira-se, por outro lado, que Dioniso se transformou no deus do vinho e da inspiração 
e as festividades em seu louvor eram ruidosas. Nas procissões, máscaras evocavam os 
génio

durante o Império. De facto, Dioniso, também chamado Baco, foi assim 
desig

 Dos Hermanas (Iconographia, n.º 54), datado da época dos Severos, os 
quais

grande longevidade, mas o aspecto que assume maior relevância para o estudo que ora 
realizamos, atém-se, sobretudo nos felídios aqui presentes. Para eles encontrámos 

s da terra e da fecundidade e o carácter licencioso destas manifestações foi um dos 
motivos que dinamizaram o teatro helénico, designadamente a comédia e o drama 
satírico. 

Os mistérios de Dioniso penetraram em Roma no século II a.C., mas, ainda 
durante a República, o Senado proibiu, em 186 a.C., as orgíacas celebrações que apenas 
seriam retomadas no tempo de César, e não há dúvida de que este culto foi bastante 
apreciado 

nado pelos latinos que o identificaram com o antigo deus itálico Liber Pater. Na 
época clássica, e para além dela, consiste essencialmente no deus da vinha e do 
vinho167: 

Há que referir que, tal como o Orfismo, os mistérios dionisíacos integram uma 
corrente filosófica de génese neoplatónica bastante apreciada, aliás, pela sociedade culta 
e abastada, fenómeno que, aparentemente, foi bastante e longamente apreciado na 
Hispânia. De facto, o dionisísmo – para Tatiana Kuznetsova-Resende – adaptou-se 
facilmente ao neoplatonismo, porquanto ambas as doutrinas defendiam a essência 
divina da alma humana168, testemunhando igualmente a popularidade deste tema na ars 
musiua, atendendo ao número de pavimentos que seriamos onde estas representações 
estão patentes. Isto regista-se desde o cortejo triunfal, passando pela iniciação nos 
mistérios, e culminando nas representações avulsas passíveis de enquadrar no tema 
báquico, designadamente, leopardos bebericando, ou não, numa cratera que nos tempos 
mais tardios costuma surgir com uma suástica associada, como seja o mosaico com dois 
pares de felídeos afrontados que encaixilham a divindade de corpo inteiro e respectivo 
séquito, achado na antiga Complutum. Ou mesmo a representação de leões como a 
proveniente de
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, como se sabe, estavam muitas vezes relacionados com o ciclo báquico, com bom 
paralelo – ainda que a envolvente surja mais ornamentada – num mosaico de 
Antioquia169. 

Em termos genéricos, os elementos que compõem estes mosaicos tiveram uma 

                                                 
167 «A sua lenda é complexa, pois associa diversos elementos recebidos não só da Grécia mas também dos 
países vizinhos. Dioniso absorveu, por exemplo, cultos análogos da Ásia Menor e estas identificações 
parciais deram origem a episódios melhor ou pior associados ao resto da sua história» (Grimal 2004, 
121). Schmidt (1995, 89), escreveu a propósito, «Ligado ao vinho e à ebriedade, o culto de Dionísos 
estendeu-se a toda a Grécia, juntamente com a cultura da vinha. O deus tornou-se, então símbolo do poder 
inebriante da natureza, da seiva que enche os bagos de uva e que é a própria vida da vegetação. 
Acompanhado pelas divindades dos arvoredos, foi também venerado como deus dos jardins e dos 
bosques. Criado pelas Ninfas, pôde também aspirar a ser venerado como deus da água, do elemento 
líquido que é a seiva da nascente primordial e origem de toda a vida. Na época clássica, Dioníso tomou a 
figura do deus da vida alegre, dos jogos e das festas que gosta de presenciar entre os clamores das 

 no Império Romano sob o nome de Baco (…). Importante é 
 o deus teve no orfismo, onde foi identificado com Zagreu». 

Bacantes; tomou este aspecto sobretudo
também o papel que
168 Kuznetsova-Resende 2007, 291-292. 
169 Campbell 1988. 
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paralelos próximos nos mosaicos de Rudston170, em Saint-Roman-en-Gal171 – com 
Baco no centro da composição e várias panteras em redor –, num pavimento de 
Adrumetum e noutros de Thysdrus e de Che 172rchel , datados entre a época Severiana e 
os fin

ada, da 
associação , mas à agricultura em geral173: 

 

                                                

ais do século III (Iconographia n.os 19, 29 e 78).   
Ou, até mesmo, o caso do busto de Baco, inscrito em octógono, que centra o 

pavimento descoberto na Calle de Cruz Conde, em Córdova, de onde se alongam 
rectângulos que contém outras figuras do aludido culto, mas cuja singularidade – e por 
isso referimo-lo no presente trabalho – reside na figuração das quatro estações 
representadas por bovídeos deitados, aos quais está associada a simbologia própria de 
cada uma, constituindo igualmente um contributo para a percepção já not

deste culto, não só à cultura do vinho
Se os camponezes ao Deos Bacho e Ceres 
Seus votos fizerem annualmente 
O mesmo elles a ti faráõ, ó Dafnis;
Aliàs a cumprir obrigar podes174. 

Poderá, pois, enquadrar-se nesta perspectiva o mosaico cristão de Fortunatus, no 
qual se patenteia, por entre profusa decoração, elementos (talvez inconscientemente) 
alusivos ao culto báquico, tais como crateras, putti colhendo uvas e ramos de videira 
com gordos cachos dependurados. Para este mosaico cristão existem referenciais no 
Norte de África175, ainda que alguns autores vejam nele um asarotos oikos helenístico, 
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170 Neal 1981, 96, n.º 69; Smith 1976, 6, fig. 2. 

stações. Cronologia: finais 
uez 1981, 29-33 (n.º 12), fig. 13, láms. 13-16. 

. 

171 Stern 1963, 50, XXI. 
172 Foucher 1975, láms. XXI e XXII. 
173 Descrição: Revestia uma sala com 5,65 m por 4,90 m. Apesar de incompleto, o seu estado de 
conservação geral é bom. Policromo. As tesselas nas áreas de ornamentação geométrica têm cerca de 1 
cm de lado, enquanto que no fundo das figuras as suas dimensões oscilam entre os 0,7 e 0,8 cm e as 
imagens propriamente ditas foram modeladas com cubos de 0,4 e 0,5 cm, pelo que o emblema central 
chega a atingir as 400 tesselas por dm2. De esquema simples, o mosaico encontra-se delimitado por 
molduras diversas com destaque para as ogivas que resultam de meios círculos secantes, áreas 
preenchidas por hexágonos com estrelas de seis pontas inscritas e uma trança de três cabos que envolve a 
cena central inscrita num medalhão octogonal radiado por rectângulos que apresentam, nos intervalos, 
triângulos de base côncava, onde se inscrevem meias circunferências, ostentando as dos cantos círculos 
completos. Na verdade, o medalhão central encontra-se preenchido por busto de Baco, evidenciando-se a 
sua cabeça coroada por finas folhas de videira. Enquanto que os oito rectângulos em seu redor, todos eles 
com quadro inferior preenchido por pelta, encerram, sucessivamente (da esquerda para a direita): bacante 
semi-nua dançando; sátiro completamente nu, carregando na cabeça uma cesta com frutos e flores, 
enquanto que na mão direita leva um cajado; outra bacante, envolta em pesada roupagem, tocando flauta; 
sátiro (muito destruído); no quinto rectângulo, igualmente danificado, entrevê-se parte de uma figura 
feminina, decerto outra bacante; no seguinte, também incompleto, pode-se ver parte do torso e pernas de 
um sátiro, que conduz um menino pela mão e bordão ao ombro; no sétimo rectângulo, uma bacante quase 
nua, mas com o rosto coberto, dançando; e, no último, um sátiro coroado por ramo tenro de videira e 
levando um menino sobre o ombro esquerdo. Nos medalhões circulares dos ângulos patenteiam-se bustos 
das quatro estações, enquanto que nas semicircunferências se encontram animais, a saber: um pato em 
terreno com ervas; um touro deitado, apoiando-se na sua espalda uma forquilha e, à frente, uma cesta com 
flores; um outro touro deitado, permanecendo junto dele uma cornucópia; e, no quarto semicírculo, uma 
garça. Poder-se-ão, pois, identificar estes animais com o ciclo anual das quatro estações, acompanhando-
os na sua própria especificidade ou por atributos que nos permitem identificar tempos específicos, os 
quais surgirão aqui como reforço do ideário expresso pelos bustos das quatro e
do século II. Bibliografia: Blázq
174 Éclogas, V, 130-135. 
175 Cfr., v.g., Dunbabin 1978
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devido à sua composição desordenada176. Estes planos de figuras – como o caso 
vertente, aliás, único na Península Ibérica – soltas poderão ter tido uma origem 
alexa

o a materialização do Sangue que 
Cristo derra

odo o ramo que não dá 
m mim e poda o que dá fruto para que dê mais fruto ainda»179.  

e, adiante: 
ramos. Quem está em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, pois, 

sem mim, nada podeis fazer»180.  

personagens, designadamente, entre outras, sátiros, 
bacan

não, estar contempladas na iconografia da 
musivá

tes composições iconográficas que caracterizam ou complementam o culto de 
Baco. 

1.2.1.

ndrina177 (Iconographia n.º 18). 
Um outro aspecto a realçar prende-se com a adopção da videira por parte dos 

primeiros cristãos, pois, segundo Maria de Fátima Eusébio, terá havido uma reabilitação 
do vinho – já não em contexto báquico – mas com

mou para a salvação da humanidade178:  
«Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta t

fruto e

«Eu sou a videira; Vós os 

* 
A iconografia, mais ou menos complexa, dos cortejos báquicos vulgarizou-se 

como o momento da mitologia dionisíaca em que o deus regressou, triunfante, da Índia, 
onde, de acordo com a sua mitografia, conquistara aqueles povos e convertera-os à sua 
religião. Por isso, após a vitória de Baco no Oriente, foi frequente a sua representação 
num carro puxado por dois tigres, animais que simbolizam não só o longo caminho 
percorrido, desde o remoto Levante, mas também a superioridade do seu poder divino 
sobre a natureza selvagem dos animais, que lhe obedeciam docilmente181. A divindade, 
na iconografia estandardizada, costuma, não poucas vezes, ser acompanhada por um 
séquito composto por várias 
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tes, o Sileno e tocadores.   
Por conseguinte, ao longo dos séculos, e ainda que se tenha mantido a ordenação 

iconográfica do deus e do carro, tirado por tigres (podendo o carro da divindade ser 
também conduzido por tigres fêmeas ou panteras182) – quase sempre visto da esquerda 
para a direita, do ponto de vista do observador –, todas as outras personagens, ou 
elementos complementares podem, ou 

ria atinente à matéria em apreço.  
Nesta perspectiva e sem olvidar também o carácter protector de Baco quanto à 

agricultura, com particular enfoque na produção vinícola, encontrámos, num total de 
oitenta mosaicos seriados, vinte que se reportam ou agregam cenas/figuras alusivas às 
diferen

 Baco-menino 
Apesar da iconografia dos tigerreiter ser já bastante antiga, e apesar de nessas 

representações a divindade costumar ser representada como um jovem adulto, a 
evolução plástica da deidade acabou, mais tarde, por reservar esta figuração ao deus-

                                                 
176 Guardia Pons 1992, 92. 
177 Gozlan 1981, 83. 
178 Eusébio 2005, 9-28. 
179 João, XV, 1, 2. 
180 João, XV, 5. 
181 Kuznetsova-Resende 2002, 291.  
182 Blázquez 1984, 64. 
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menino, conforme, aliás, sucede na Península Ibérica, onde se conhecem apenas três 
representações de tigerreiter. Ou seja, Baco, criança ainda, representado com um Tirso 
numa das mãos e um ramo de videira na outra, montado numa pantera que, tirada de 
perfil, olha fixamente o deus-menino, proveniente de Sagunto. Este mosaico, descoberto 
em 1745, desapareceu entretanto e hoje apenas nos é dado a conhecer através de 
pormenorizado desenho (Iconographia n.º 25)183. A cronologia que se lhe atribui é 
baseada na iconografia de referência e aponta-nos para uma obra executada entre a 
segunda metade do século II e a primeira metade d 184o III , tal-qualmente como no 
mosa

personagens . 
Existe

s eles 
repres

as semelhanças – ainda que neste 
caso concreto monte um leão – integrado num cortejo triunfal, num mosaico de Susa, 
datado do século III193 (Iconographia n.º 51).    
                                                

ico italicense, do qual subsiste parte de um medalhão, sendo a sua composição em 
tudo semelhante ao outro pavimento referenciado185.  

O tema de Baco menino montado numa pantera conheceu inúmeras e variegadas 
representações, sendo um mosaico da “Casa do Fauno”, em Pompeios, que mais se 
aproxima do nosso pavimento, não tanto no que concerne à compositio – sendo o 
exemplar italiano mais exuberante – mas, sobretudo, à postura das 186

m outros referenciais em diversos mosaicos de Thysdrus, cujas cronologias 
oscilam, sobretudo, entre os séculos II e III187 (Iconographia n.º 42)188. 

Acerca destes mosaicos, não só pela sua proximidade geográfica e datação, mas, 
sobretudo, pela sua morfologia e modo de os representar, Blázquez propôs que tenham 
sido realizados pela mesma oficina189. A iconografia dos tigerreiter é bastante antiga, 
datando os mais remotos exemplos que compilámos dos finais do século IV 300 a.C., 
num peble mosaic de Pella, na Macedónia190, e noutro pavimento do mesmo género, na 
ilha de Delos, mas já do século I a.C. Refira-se por outro lado, que atendendo à 
(pseudo) universalidade dos léxicos, importa ainda referir, para melhor apreensão do 
fenómeno que temos vindo a analisar, a aplicação destas representações iconográficas 
em sarcófagos, atestadas desde os começos dos Antoninos, tais como os descobertos em 
Óstia, Cagliari e em Frascati. A este propósito, Blázquez, sublinha como um elemento 
importante para a compreensão do culto báquico, que o deus encontra-se em todo
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entado como um jovem – podendo, eventualmente, tratar-se de sepulcros de 
adolescentes –, e não como menino que visualizámos nos mosaicos imperiais191.  

Para além dos tigerreiter já referenciados, há a destacar o mosaico de Colonia 
Augusta Firma Astigi, descoberto em escavação realizada em 1990192. As suas 
excepcionais características morfológicas e o tratamento dado ao pavimento, bem como 
a singular iconologia que patenteia – a narrativa da origem e fabrico do vinho e Baco-
menino montando num leopardo – fazem dele um unicum, para o qual apontámos uma 
datação circunscrita aos começos do século III, ainda que possamos encontrar, no que 
respeita ao deus-menino, uma composição com algum

 
183 Durán 1993, 289, n.º 92, fig. 49. 
184 Blázquez 1984, 69-70; Durán 1993, 289, n.º 92, fig. 49. 
185 Blanco Freijeiro 1978ª, 39, n.º 18, láms. 42-43. Blázquez 1984, 69-70. 
186 Blanco Freijeiro 1952, 306, fig. 19. 
187 Foucher 1996, 233-250. 
188 Blanco Freijeiro 1978ª, 39, n.º 18, láms. 42-43. 
189 Blázquez 1984, 69-70. 
190 Dunbabin 1999, 12. 
191 Blázquez 1984, 70. 
192 Campos Carrasco et alii 2008, 29-33. 
193 Aghion et alii 2003, 68. 
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1.2.2. Pompa Triumphalis 
Diversos dos pavimentos musivos seriados enquadram-se na temática do Cortejo 

Triunfal de Baco, aquando do seu regresso da Índia, tema que, diga-se, foi amplamente 
apreciado na Hispania194, independentemente do número de personagens que se 
encontram visíveis, desde a versão simplificada da deidade no carro tirado, 
normalmente, por tigres, até a cortejos mais complexos, nos quais as personagens 
patenteadas revelam um género de exaltação associada a este culto.  

Refira-se, por outro lado que não nos parece despicienda a integração neste estudo 
– mais não seja por uma questão de análise espacial ou cronológica, entre a apreensão 
de outros fenómenos, os quais analisaremos em capítulo próprio – de mosaicos 
praticamente destruídos, integrando-se, nesse grupo, o mosaico de Liedena, do século 
III (Iconographia, n.º 12), de que subsiste pouco mais do que a bordadura, e outros, 
ainda que parcialmente arruinados, permitem que sobre eles se efectue uma leitura, 
mesmo que parcial, tais como o de Santiponce. Apesar de tudo, o cortejo triunfal – com 
maior ou menor pormenorização, com mais ou menos personagens – constituiu uma das 
temáticas preferidas na Antiguidade e da Tardo-Antiguidade. A sua origem remonta aos 
pebble mosaics mas a aplicação nos opera musiua alongou-se no tempo, sobretudo na 
Península Ibérica onde foi bastante apreciado195, mesmo depois de se ter já perdido a 
intenção original, como constatou Maciel relativamente ao mosaico de Egitânia196 
(Iconographia, n.º 43). 

Realce-se também o mosaico de Andelos (Iconographia, n.º 14), de finais do 
século II ou inícios do seguinte, com paralelo em El Djem, no Norte de África197 e um 
referencial muito próximo no mosaico de Liédena, que integra também o presente 
catálogo e em relação ao tigre em primeiro plano, note-se, igualmente, a parecença com 
o de Tarragona que fixa o observador198. O de Zaragoça, com referenciais em Trïer, em 
Gloucester e em Antioquia (Iconographia n.º 16)199, datável da época dos Antoninos – 
notável não só pela qualidade plástica no tratamento das figuras, mas também pela sua 
força cromática –; tal como se verifica nos mosaicos de Cabra (Iconographia, n.º 34), 
do século III, com referencial em Thydrus200, no de Tarragona (Iconographia, n.º 27), 
provavelmente, do século IV, com exemplares similares em Cartago e em Volubilis201 e 
com a mesma cronologia o da uilla da Fuente Álamo (Iconographia, n.º 35), que se 
desenvolve em dois níveis, o primeiro com um cortejo báquico e o segundo com o 
Sileno montado no burro, com referenciais em Tusculum e em Amiens202.  
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Há também que notar a similitude entre o posicionamento e o tratamento plástico 
dado aos tigres nos mosaicos de Andelos e de Tarragona – isto apesar de a cena, no 
primeiro, ser completada por um Sátiro e no segundo, por uma Vitória alada –, situação 
esta que, atendendo aos cerca de duzentos anos que separam o fabrico de ambos os 
mosaicos, nos conduzirá inevitavelmente – e uma vez mais – a uma das questões mais 
prementes, isto é, acerca da longevidade dos modelos e da sua reinterpretação, de 
                                                 
194 Fernández Galiano 1984, 97-121. 
195 Quintero 1904, 127 ss.; Blanco Freijeiro 1952, 300. 
196 Maciel 2008 (no prelo). 
197 Dunbabin 1971, 52-65; Foucher 1974, 55-61. 
198 Blázquez et alii 1989, 51-57, n.º 35, lám. 48. 
199 Blázquez et alii 1989, 51-57, n.º 35, lám. 48. Durán 1993, 274-276, n.º 80, lám. XLIII. 
200 Blázquez 1981, fig. 32; Durán 1993, 279-280, n.º 83, fig. 47. 
201 Guardia Pons 1992, 35-37, lám. 1. 
202 López Palomo 2007, 145-156. 
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acordo com as circunstâncias conjunturais ou modais. Por outro lado, o mosaico de 
Santiponce, de cronologia semelhante ao de Andelos, ostenta uma composição muito 
simplificada e plasticamente muito frágil, a qual, apesar da destruição da deidade e da 
figura que está à sua esquerda, transmite a ideia de ter existido um “modelo” muito 
incipiente subjacente à sua construção. Esta constatação vai-se tornando mais 
convincente quanto mais se olha este mosaico proveniente da “Casa de las Eras del 
Monasterio” (Colonia Aelia Augusta Italica), pois a desproporção entre a divindade e as 
suas companheiras, bem como entre os tigres e o carro com a sua diminuta roda, não 
são, de todo, consentâneas com os cânones da ars musiua desta época.  

O mosaico de Cabra, datado do século III, ao contrário do precedente e apesar de 
se encontrar muito truncado na zona figurada, revela uma execução mais cuidada, não 
só na sua globalidade mas também nos pormenores; este ostenta o carro visto de frente, 
onde se encontram três personagens, sendo a central, o deus Baco já sem cabeça, tal 
como as figuras que o ladeiam. Este enverga uma túnica e segura as rédeas dos tigres, 
bem adornados, que se apresentam tirados a três quartos, enquanto que por detrás dos 
animais se evidencia parte de uma personagem feminina, talvez uma bacante. Na antiga 
Astigi203 apareceu um pavimento báquico, com cronologia de finais do século III ou 
inícios do IV, que representa um cortejo triunfal de Baco, em que se destaca o 
tratamento plástico das figuras pormenorizadamente elaboradas, sobretudo na 
composição e nos os aspectos anatómicos dos tigres. Esta figuração, assumidamente 
focada na cena central e olvidando a ruidosa comitiva que, segundo a mitologia, 
costumava seguir a deidade, contempla apenas Baco com Ariadne, no carro, 
acompanhados por um sátiro. Os tigres representados são semelhantes aos de Ena, quer 
no que respeita à passada e à postura, enquanto a figura de Baco recorda as 
representações de Sousse e o carro que o transporta, incluindo as rodas de seis raios 
aproximam-se bastante dos de El-Djem204. A presença de Ariadna não é frequente nos 
mosaicos, mas tem um bom paralelo em Antioquia. O sátiro que encerra o cortejo 
aproxima-se também do referido mosaico de Antioquia205 (Iconographia n.º 49). 
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Do século IV realce-se o mosaico proveniente da uilla de Olivar del Centeno 
(Iconographia, n.º 55)206, no qual se evidencia um cortejo incipiente, mas com a 
particularidade humorística de o proprietário do fundus ter sido retratado como Sileno, 
surgindo, igualmente, referência à oficina que compôs o tesselado, isto de acordo com a 
legenda subsistente: 

RESCI SELENVS 
OFICINA VALERIANI 

Para além do retrato de Selenus, evidenciando, naturalmente, uma aproximação 
das suas próprias características físicas e psicológicas – feio, mas culto –, com as de 
Sileno. Existe um mosaico num outro compartimento do edifício, no qual estão 
figurados três bustos de mulheres, que – apesar de inominados – serão, com toda a 
probabilidade, os retratos de familiares de Selenus207. 

O mosaico de Valdearados (Iconographia, n.º 02), datado já dos inícios ou 
meados do século V, apresenta uma composição central, no interior de um edifício com 
                                                 
203 Blázquez 1982, 13-19, n.º 1, láms. 1-2, 38-39; Durán 1993, 277-279, n.º 82, lám. XLIV. 
204 Blázquez 1982, 13-19, n.º 1, láms. 1-2, 38-39. 
205 Levi 1947, 91 ss., lám. XVI d. 
206 Rosales et alii 1991, 133-144. 
207 Blázquez 1997, 471-487. 
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elaborado frontão triangular, e desenvolve-se nos dois pisos: no inferior, o carro que 
conduz a deidade que segura um cântaro, tirado de perfil, é puxado por dois ursos – e 
não tigres/tigres-fêmea, como seria mais comum – vendo-se atrás um sátiro a tocar uma 
flauta de pã e, ao lado do carro, uma figura feminina; no piso superior, destaca-se a 
figura de Baco, ao centro, e numa pose hierática, o seu corpo está parcialmente coberto 
por túnica. Sobre a sua cabeça, desenha-se talvez uma coroa de mirto – mas que mais se 
assemelha a um halo de santidade. E, ainda nesse sentido, destaca-se o numeroso cortejo 
que carreia longas palmas, o símbolo da vitória. Em Vienne existe um pavimento muito 
próximo com a representação do painel central deste mosaico208. Enquanto que a 
representação inferior recorda algumas figurações, musivas e outras, do Triunfo de 
Dionísos no Norte de África (El Djem, Sétif e Cherchel)209. Refira-se, por outro lado, 
que a representação de Dionísos sobre o carro vertendo a cratera constitui um motivo 
comum na musivária hispânica, ao contrário do que sucede, aliás, no Norte de África, 
onde Dunbabin constatou tratar-se de uma intrusão210. As representações de cenas de 
caça são raras associadas aos mosaicos báquicos, pelo menos na Península Ibérica; isto 
ao contrário da anicónica presença de ursos a puxar a biga que transporta o deus, pois, 
segundo Tatiana Kutzenova-Resende:  

«(…) regista-se em solo africano a existência de uma relação entre Dioniso e os animais selvagens 
que participavam nos jogos de anfiteatro: as congregações que os forneciam consideravam Dioniso 
como seu patrono. Em certos casos esta relação está bem patente. Um deus que, como Dioniso 
domina as feras desde a infância presta-se facilmente a esse papel (…), noutros casos, as cenas 
com felinos atacando animais podem ilustrar o poder do deus sobre a morte, quando essas cenas 
estiverem directamente associadas à imagem de Dioniso (…). A presença de Dioniso lembra que o 
deus domina estes grandes animais. À priori nada se opõe, pois, a que esta interpretação pudesse 
ser aplicada às imagens do pavimento de Baños de Valdearados»211. 
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 Por outro lado, atentando a uma possível justificação agrícola na origem do deus, 

Dioniso/Baco, conforme Lucrécio212, o qual, segundo a mitologia grega, terá 
introduzido a vide em toda a bacia mediterrânea. E, de facto, Baco patrocinava também 
as celebrações orgíacas, zelando ainda pela colheita das uvas213, pelo que, deste modo, 
poder-se-á considerar que, nesta perspectiva, o seu culto se tenha mantido, já não como 
adoração pagã, como aliás, versejou, em seu preito, Virgílio no Livro II das Geórgicas, 
mas encontrando – na sua representação em materiais perenes como a ars musiua – um 
augúrio de bons anos agrícolas: 

Até aqui foi campo, astro celeste. 
Agora, porém, Baco, vou cantar-te 
em rebentos de bosque e de oliveira 
tão lento no crescer. Ó Pai Leneu, 
a mim virás que tudo aqui se encheu 
do que por ti foi dado; em teu louvor 
floresce a terra inteira, carregada 
de folhagens de Outono e faz vindima 
ficar lagar até à borda espuma. 

                                                 
208 Stern 1979, 101-117. 
209 San Nicolás Pedraz 1994, 405-420; cfr., v.g., Turcan 1966. 
210 Dunbabin 1971, 52-65. Vide, também, Foucher 1975, 55-61, pl. XX, 1. 
211 Kutzenova-Resende 2007, 85. 
212 De Natura Rerum, 2004, III, 840; IV, 1170. 
213 Tal como sucede, a título de exemplo, com o sarcófago em forma de cuba, proveniente de Castanheira 
do Ribatejo (datado do século III), profusamente decorado com vides e rechonchudos cachos de uvas a 
serem colhidos por animados putti (Matos 1995, 100-101, n.º 45). 
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Vem, ó Pai do Lagar, e sem coturnos, 
com as meias tiradas, nua a perna, 
comigo a tinge, ó deus, de mosto novo.  
(…) 
Portanto, lavradores, aprendei 
como tratar esta ou aquela espécie, 
como ir de fruta brava a doce fruta,  
não deixeis sem cultura campo algum, 
é deleitoso dar Ísmaro a Baco 
e revestir Taburno de oliveiras. 
(…) 
Mas terra forte e de humidade certa 
com erva basta e vegetais perfeitos 
como se vê em tantas dessas baixas 
para onde as águas vindas e cabeço 
trazem um farto limo a todo o ponto  
que seja aberto ao Austro, e crie o feto 
que os arados detestam, é lugar 
apropriado a sustentar videiras 
que um dia te darão Baco excelente,  
e de uva quanto a queiras, com o suco 
que libaremos numa taça de ouro 
(…) 
Te ensinarei agora como podes 
saber da qualidade de uma terra. 
Verifica se é leve ou mais para o denso,  
que a primeira é boa para o trigo 
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e boa para Baco é a segunda, 
a densa é para Ceres…214 

 O cortejo báquico da uilla de Torre de Palma (Iconographia, n.º 76), datado de 
finais do século III ou inícios do IV215, consiste, segundo Tatiana Kuznetsova-Resende, 
numa procissão iniciática, e não numa simples pompa triumphalis, fundamentando esta 
investigadora a sua formulação teórica no facto de ostentar elementos intrínsecos aos 
mistérios dionisíacos, bem como na presença de um homem e de uma mulher, 
absolutamente extemporâneos ao cortejo, que Kuznetsova-Resende identificou como 
personagens que iriam ser iniciadas nos referidos mistérios216. Refira-se, por outro lado, 
que este cortejo, numeroso e diversificado, se terá baseado num bom modelo, 
atendendo, aliás, à qualidade plástica demonstrada. Face ao que temos vindo a expor, 
não nos repugna, mas antes pelo contrário, parece-nos, de facto, mais verosímil que as 
figuras estranhas ao cortejo processional representem eventualmente os proprietários 
daquela uilla, no momento da sua iniciação nos mistérios báquicos, cujo sinal 
devocional, tenham querido – qual fotografia – deixar registado para a posteridade. 
Existem bons referenciais para este mosaico em Dunbabin, no que respeita ao Norte de 
África217; e para o mosaico de Thésée, Varsóvia, em Daszewski218. 

 

                                                 
214 Geórgicas, II. 
215 Blázquez 1982, 13-19, n.º 1, láms. 1-2, 38-39; Durán 1993, 277-279, n.º 82, lám. XLIV. 
216 Kuznetsova-Resende 2002, 291. 
217 Dunbabin 1971, 52-65 
218 Daszewski 1977, 204-210 
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1.2.3. O asno de Sileno 
 

(…) Mnasilo 
e Crómis, os dois jovens, encontraram 
o Sileno deitado numa gruta,  
como sempre bem cheio todo o corpo 
dos licores de Iaco. Da cabeça 
as coroas lhe tinham descaído, 
no chão a cantarinha ainda à mão. 
Os moços, já que o velho muitas vezes  
o trouxera ao engano na esperança  
de lhe ouvirem o canto, o prendem firme 
com as suas próprias grinaldas (…)219.  

Sileno era o nome com que geralmente se designavam os velhos sátiros, mas 
também identificava a figura que, segundo a lenda dionisíaca, foi quem criou o deus, 
ganhando, por isso, lugar na pompa triumphalis de Dioniso/Baco. As suas origens 
genealógicas, contudo, não são consensuais entre os mitógrafos, pois há quem o 
considere filho de Pã, ou de Hermes e de uma ninfa; havendo ainda quem afirme que 
Sileno nasceu do sangue vertido por Urano na sequência do violento confronto com 
Crono. Acerca da sua vulgata, mantêm-se as dúvidas, designadamente do seu 
enamoramento por uma ninfa dos freixos, de quem teve um filho, Apolo Nómio, o 
pastor da Arcádia. Segundo outra versão, teve este filho Centauro Folo.  

O Sileno báquico possuía um grande conhecimento, era depositário de bons 
conselhos, como aqueles que deu ao rei Midas e, apesar de se recusar a divulgá-lo aos 
homens, transmitiu parte do seu saber ao jovem deus, durante o tempo que permaneceu 
à sua guarda. Tê-lo-á acompanhado à Índia ingressando, por isso, o seu cortejo triunfal, 
que simbolizou o momento do seu regresso e sequente posicionamento no panteão, pois, 
não podemos esquecer que Dioniso/Líbero era filho de Zeus/Júpiter220. 
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O Sileno, apesar de ser bastante feio, obeso e disforme, tinha além dos atributos 
físicos já referidos, outros tantos, como o nariz adunco, os lábios grossos e um estranho 
olhar; frequentemente ébrio, era, enfim, o elemento risível, uma espécie de bobo ao qual 
tudo se permitia, era o lado tonto da embriaguez, o ridículo que, ébrio e periclitante, 
seguia o seu deus montado num asno, era, enfim, o filho de um deus menor. Ou, noutra 
perspectiva iconográfica, mais comum na escultura, ressacado, a dormir deitado sobre 
uma pele agarrado a um odre, como se encontrou, esculpido em mármore de Estremoz, 
nas duas esculturas provenientes do teatro romano da antiga Olisipo. Na verdade, apesar 
do aspecto satírico da personagem, o Sileno representava, afinal, nos mistéricos 
báquicos, o lado licencioso que existe em cada um de nós, ou seja, a libertação total da 
alma: 

«No sentido mais profundamente religioso, o culto dionisíaco, apesar das perversões, e até 
por elas testemunha do violento esforço da humanidade para eliminar a barreira que a separa do 
divino, e para libertar a sua alma dos seus limites terrestres. Os excessos sensuais e a libertação 
sensual não são mais do que procuras desajeitadíssimas de qualquer coisa sobre-humana. Por mais 
parodoxal que isto pareça, Dioníso, se considerarmos o conjunto do seu mito, simboliza o esforço 
da espiritualização da criatura viva, desde a planta até ao êxtase: Deus da árvore, do bode, do 
fervor da união mística. Sintetiza no seu mito toda a história de uma evolução. 

                                                 
219 Bucólica, VI. 
220 Grimal 2004, 418. 
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Antes dele, foi dito, havia dois mundos, o divino e o humano, duas raças, a dos deuses e a 
dos homens. Dioníso tende a introduzir os homens no mundo dos deuses e transformá-los numa 
raça divina. O homem aceitava alienar-se na esperança de ser transfigurado»221.  

Neste contexto será, pois, entendível qual o papel desempenhado por Sileno neste 
universo místico, ou seja, reuniu numa só personagem – ainda que de cariz divino – 
todos os defeitos (a fealdade, a embriaguez constante, o deboche) e as virtudes (a 
sabedoria e o conhecimento profundo que tinha das coisas), encontrando-se, também 
por isso, a meio-caminho entre a terra e o céu.  

Para além dos atributos físicos já referidos que o caracterizavam, há a aduzir o 
animal-símbolo que frequentemente completa a sua iconografia, ou seja, o asno, no qual 
segue habitualmente montado. Um burro e não um cavalo, um burro porque é um 
animal de trabalho, humilde e esforçado, enquanto o ginete é um animal nobre detido, 
apenas, por uma elite social e/ou marcial. Situação que, aliás, era normalmente aceite, 
pois o burro era, também, tido como um animal menor, desprovido de graciosidade e de 
nobreza. Este facto reflecte-se de forma inequívoca no texto picaresco de Lúcio Apuleio 
(século II), intitulado O Burro de Ouro222, no qual se narram as aventuras e as 
desventuras do jovem Lúcio que, a caminho de Tessália, e por artes malévolas, a sua 
amante transformou em asno. Nessa condição, foi sujeito a múltiplas provações, 
algumas cómicas, dramáticas outras, cuja comoção se reflectiu sobretudo na situação do 
jovem Lúcio que, sendo burro – e agindo como tal – se sabia homem, e o texto de 
Apuleio, com alguns episódios marginais, desenvolveu-se nesta ambiguidade, até que 
Ísis, condoída com o seu sofrimento lhe devolveu, finalmente, a forma humana. 
Igualmente Plutarco teceu comentários – reportando-se às crenças egípcias de que o 
burro, entre os animais domésticos, era «o mais estúpido de todos»223 – confirmando, 
assim, que o asno era também no Egipto, e desde tempos imemoriais, tido como um 
animal menor: 
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«Os Busiritas e os Licopolitanos nunca utilizam clarins porque dizem que o som destes 
instrumentos se parece com o zurrar do asno. Em poucas palavras os egípcios acreditam que o 
asno é um animal impuro, possuído de um mau génio, por causa da sua semelhança com Tífon. 
Nos sacrifícios que celebram durante o mês Payni e do Faofi, amassam bolos e gravam sobre a 
crosta a figura de um asno acorrentado, e no sacrifício que oferecem ao Sol, transmitem aos que 
veneram este deus a ordem de não usarem objectos de ouro, nem dar de comer a um asno»224. 

E adiante, acrescenta: 
«Também o asno sofria a desgraça de se parecer com Tífon, como dissemos, tanto por 

causa da sua estupidez e lubricidade, como pela cor do seu pêlo. Também deram o título de Asno a 
Ocos, o rei da Pérsia, que mais detestavam pela sua impiedade e impureza»225. 

 Retornando, agora, à nossa matéria, será necessário recordar que o burro 
descende do onagro, um mamífero ungulado selvagem, do Irão e da Índia, intermediário 
entre o cavalo e o asno. Não se conhece bem o desenvolvimento deste animal, todavia 
parece evidente que esse processo derivou em dois principais ramos asininos, 
designadamente o europeu (mediterrânico) – mais alto e encorpado – e o norte-africano, 
mais baixo e menos possante. Sobre os equinos hispânicos e norte-africanos 
                                                 
221 Chevalier e Gheerbrant 1994, 266-267. 
222 Vide Apuleio (1847) – Burro de Ouro. Lisboa: Typ. de José Baptista Morando. Nas edições mais 
recentes a obra aparece denominada Asno de Ouro. 
223 Ísis e Osíris, 50. 
224 Ísis e Osíris, 30. 
225 Ísis e Osíris, 31. 
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J. Aranguren-Méndez, M. Gómez e J. Jordana publicaram a síntese do seu estudo acerca 
dos Equi asini hispânicos e norte-africanos, cuja referência nos pareceu importante 
considerar no nosso estudo, uma vez que confirma, de modo científico, aliás, as 
conclusões que, de forma empírica, já havíamos chegado226.  

Este facto, aparentemente displicente no contexto evidenciado, assume afinal um 
significado relevante para a contextualização iconográfica da sua representação nos 
opera musiua em estudo, não só no que concerne à sua materialização plástica, mas 
também como indicador da origem dos modelos, tomando, por exemplo, o mosaico de 
Sheikh Zouède Sileno Sátiro e Ménade227. Por conseguinte, as quatro imagens de 
asininos que compõem o corpus base do presente estudo, nem todas estão relacionadas 
com a imagem de Sileno, integrado em pompa triumphalis, pois no caso conimbricense 
a personagem integra um medalhão do peristilo da “Casa dos Repuxos”, cuja temática é 
variada.  

Assim, nos mosaicos uilla de Fuente Álamo (Iconographia, n.º 35) e de Emerita 
Augusta (Iconographia, n.º 58), este último integrado numa representação nilótica, os 
asnos que transportam os Silenos, afinal, não revelam – como a priori se poderia pensar 
– uma execução deficiente em termos de escala relativamente aos Silenos que carregam. 
Estes asnos figuram animais africanos. E o Sileno leva na mão esquerda um tympanon, 
o que tem sido referenciado em inúmeras representações, desde as escultóricas às 
musivas, destacando, nestas últimas as pinturas de Chebba228, de Cirencester229, de 
Saint-Romain-en-Gaule230, dos começos do século III e, já plenamente daquela centúria, 
em Köln, na Alemanha231. 

Nos restantes asininos musivos não haverá dúvidas, pela corpulência dos animais, 
que não se trata de burros africanos, designadamente os dos pavimentos de Valdearados 
(Iconographia, n.º 02) – aparentemente de inspiração oriental – e o de Conimbriga 
(Iconographia, n.º 67), que revela, sem grandes dúvidas, a existência de cartão 
“europeu”, ainda que não nos seja possível determinar a sua procedência, podendo 
mesmo – atendendo à especificidade dos pavimentos conimbricenses – ser oriundo de 
uma oficina desta ciuitas. 
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1.2.4. Baco e Ariadna 
O mito de Ariadna (Iconographia, n.º 56)232 encontrou igualmente na arte antiga 

uma hieratização da sua iconografia, consentânea, aliás, com os normativos da 
representatividade das matérias de índole religiosa. Sucede, porém, que o mosaico de 
Annius Ponius, de Mérida, que integrámos na nossa seriação é bastante tardio, datado de 
cerca de 400, ainda que Blázquez prorrogue a data proposta em cerca de meio século233. 
Além do mais, este pavimento revela, para além de uma desagregação do léxico 
comum, um verdadeiro sentimento de horror ao vazio. De facto, naquela época era uma 

                                                 
226 Hierarchical analysis of genetic structure in Spanish donkey breeds using microsatellite markers 
(www.nature.com). 
227 Ovadiah/Ovadiah 1987. 
228 Reinach, 120,4. 
229 Cookson 1984, lám. 9 
230 Lancha 1981, 260 ss., láms. CXLIX-CLIV 
231 Parlasca 1959, 77, lám. 75, 2. 
232 Blanco Freijeiro 1978, 34, n.º 15, láms. 26-27a; Guardia Pons 1992, lám. 95. 
233 Blázquez 1984, 71. 
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evidência que os artesãos tentavam colmatar preenchendo os espaços em branco com 
motivos geométricos e vegetalistas, tal-qualmente o fizeram os tessellarii da:  

EX OFFICINA ANNI PONI 

Inúmeros elementos decorativos preencheram os espaços vazios com motivos 
geométricos ou de génese vegetalista, tais como cruzes e multifólios inscritos em 
círculos, entre outros. Esta profusão ornamental, juntamente com a forma desordenada e 
desproporcionada das personagens que constituem os elementos primordiais do mito e a 
adição ou subtracção de elementos essenciais ou complementares ao significado do 
tema ora em apreço, conduz-nos inevitavelmente ao deus Baco, que, apoiado num 
bastão, segura na outra mão um cântaro dando de beber a um leopardo. Este mosaico, 
por outro lado, poder-se-á integrar numa arte que, tendo perdido o seu carácter 
“erudito”, adquiriu um carácter vernáculo, eivado de alguma ingenuidade popular como, 
aliás, afirmou Blanco Freijeiro: 

«A primera vista diríase que mosaico tan tosco dibujo ha de ser barbaro producto de un 
taller local, confeccionado en un momento de poca relación entre las provincias romanas, en el 
ocaso de la Edad Antigua (…) sobre la supuesta base de que por entonces el arte en general 
atravesaba una época de sequedad y decadencia, que unos miraban con désden, como ruina del arte 
antiguo y otros como prehistoria del arte medieval (…). Su autor, Annius Ponius, com alegre 
despreocupación, trataba las figuras como si fuesen residuos de mesa caídos sobre un pavimento 
blanco, género que los mosaistas clásicos llamaban asároton oikos»234. 

1.3. Orfeu  
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Orfeu, filho de Eagro, rei da Trácia, e de Calíope, recebeu de Apolo uma lira com 

sete cordas como presente, às quais ele acrescentou mais duas, numa evocação das nove 
musas (a mãe e as irmãs). Da sua lira emanava tão melodioso e comovente timbre que 
as águas dos rios deixavam de correr, as árvores calavam o murmúrio dos ventos e os 
animais ferozes rodeavam-no escutando a sua música. A voz suave de Orfeu acalmava a 
agitação marítima e os argonautas serviram-se deste dom para o sucesso da sua 
expedição, pois, de facto, a sua ligação à água consiste num dos aspectos fulcrais, não 
só ao mar, mas também às fontes, conforme o atesta, já o século I d.C. ia avançado, 
Martialis235, fenómeno que poderá ter a ver com o facto de ter encontrado o amor numa 
ninfa que se poderá, eventualmente, correlacionar com uma fonte denominada Lacus 
Orphei236. De regresso, estabeleceu-se na Trácia e desposou a ninfa Eurídice, que 
morreu mordida por uma serpente, quando tentava fugir às investidas amorosas do 
pastor Eristeu. Orfeu, desesperado, obteve permissão de Zeus para procurar Eurídice nas 
profundezas do inferno e trazê-la de volta à terra, com a condição de apenas olhar para a 
sua amada quando chegasse ao mundo dos vivos. Com a sua lira, amansou o feroz 
Cérbero e as Fúrias e desceu ao abismo negro, resgatando-a.  

Todavia, quando chegava já à porta do inferno não resistiu a olhar para trás, com o 
intuito de se certificar que a esposa o seguia. Nesse instante, a ninfa desfaleceu. 
Sozinho, Orfeu retornou à Trácia e, fiel ao amor da sua vida, repudiou todas as mulheres 
que o assediavam, mas estas, ofendidas pela indiferença do músico, atacaram-no e 

                                                 
234 Blanco Freijeiro 1978, 34. 
235 Toynbee 1973, 290. 
236 Toynbee 1973, 290. 
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despedaçaram-no. Os seus restos mortais foram sepultados no sopé do Olimpo e a sua 
cabeça foi lançada ao Hebro e recolhida em Lesbos:  

É um deus, sim, um deus que te persegue, 
com toda a sua raiva. Foi grave erro 
aquele que terás tu de espiar. 
O castigo que sofres é Orfeu, 
Orfeu, tão digno de que o lamentemos 
pela desgraça tão imerecida, 
é, sim, Orfeu que sobre ti o chama,  
a menos que os destinos se lhe oponham, 
e se vingam da morte da mulher. 
(…) 
Nas gargantas ternárias entrou mesmo 
e nas profundas portas do que é Diste 
e no bosque sombrio e tenebroso, 
que é a sede de todos os terrores,  
como ousou afrontar os próprios Manes 
e seu temido rei, corações todos 
que nunca abrandará a prece humana. 
(…) 
Voltando atrás, já se furtara Orfeu 
a todos os perigos, com Eurídice 
restituída como fora à luz, 
os passos lhe seguindo, que esta lei 
Proserpina impusera, a loucura, 
tornar, inesperada, seu marido, 
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loucura perdoável se soubessem 
os Manes perdoar: Orfeu parou  
quando já sua Eurídice tocava 
nas portadas da luz, atrás olhou, 
vencido da paixão, e logo perde  
o fruto dos esforços pois quebrava  
o pacto que fizera nos infernos. 
Violento estrondo fez-se ouvir 
pelos pauis de Averno. “Que desvairo 
que tudo perde assim! Ah Orfeu,  
de novo separados! Outra vez 
os destinos cruéis fazem que eu volte. 
Já o sono da morte turva os olhos. 
Toma conta de mim a noite imensa. 
Adeus Orfeu, as minhas fracas mãos 
se estendem para ti, e não sou tua.” 
(…) 
Um dia as desprezadas mães cícones 
contra ele se levantaram nas sagradas 
festas em que celebram Baco, o despedaçaram, 
lhe despedaçaram os membros pelos campos. 
Mesmo a cabeça ia, arrancada, 
rolando na corrente de Hebro Eagro 
Se lhe ouvia gritar geleda língua 
“Eurídice”, teu nome, e repetia 
sua expirante boca um eco: “Eurídice”»237. 

                                                 
237 Geórgicas, IV, 130-133. 
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Entretanto o príncipe trácio tinha viajado pelo Egipto, onde, segundo parece, se 
iniciou nos mistérios de Osíris, inspirando-se neles para a criação dos seus próprios 
arcanos. Isto, segundo a lenda do poeta mítico cronografada pelo menos já desde o 
século VI a.C. Estes enigmas órficos deram origem a uma seita religiosa que teve 
grande aceitação entre os gregos e os romanos. Actualmente, o Orfismo, assim como a 
sua organização, são ainda muito pouco conhecidos, advogando Joel Schmidt que o seu 
sucesso será explicável, na medida em que tendeu a:  

«afastar a mitologia de uma complexidade que a tornava quase incompreensível em sincretizar os 
deuses, os mitos e as doutrinas religiosas, para tentar fazer brotar daí a ideia de um deus único que 
se chamava então Zeus ou, na sua forma mais comum, Zagreu (…). A teogonia órfica difere 
sensivelmente da teogonia hesiódica e tradicional. O mundo nasceu de um ovo; a parte superior da 
casca tornou-se o céu e a inferior a terra; depois surgiram os deuses originais e por fim Zeus, que, 
tendo-se unido com a filha Perséfone, que teve um filho, Zagreu, chamado a reinar sobre o mundo. 
Mas Zagreu foi esquartejado pelos inimigos; apesar disso, ele pôde ser ressuscitado pelo pai»238.   

* 

Contam-se algumas representações musivas de Orfeu na Hispânia Antiga, em 
particular na sua pars ocidentalis, designadamente na Lusitânia, e os mosaicos 
dedicados a esta temática assumem, particularmente, quatro modelos distintos, ainda 
que se possam contabilizar também algumas variantes:  

a) o que se desenvolve em campo livre, por vezes ornado com um ou outro 
arbusto, ocupando a deidade – normalmente sentada numa rocha a tanger a sua lira – o 
principal ponto focal da composição, ou descentrando-se, mas não em demasia, com 
paralelos, entre outros, em Volubilis, em Marrocos, num pavimento datado de cerca de 
200 d.C.239 e num mosaico da sinagoga de Gaza, cuja disposição e cromatismo é muito 
próximo do de Martim Gil, da segunda metade do século VI240;  95

b) o segundo, bastante frequente – para além dos exemplos africanos, como seja, a 
título de exemplo, o pavimento de Leptis Magna, na Líbia com cronologia circunscrita 
entre os anos 150 e 200 d.C.241 –, nas ilhas britânicas, onde também é relativamente 
frequente o esquema a compasso de anéis sucessivamente inscritos uns nos outros, 
ocupando (no caso dos mosaicos órficos) o deus o círculo central, enquanto os animais 
silvestres – qual carrossel – se dispõem no interior de cada circunferência, 
designadamente, entre outros, em Winterton, em Woodchester, em Gloucestershire 
datados dos séculos II e IV242;  

c) o que se encontra ordenado a partir de um campo de quadrados justapostos, nos 
quais se inscrevem o deus ao centro e os animais vão-se dispondo ao longo dos 
quadriláteros, como aliás é frequente, para além dos exemplares africanos, em 
províncias como a Gália.  

Por conseguinte, com maior ou menor expressividade e/ou naturalismo, com 
maior ou menor noção de perspectiva e de escala, são os dois primeiros esquemas 
normalmente aplicados nas representações órficas hispânicas. Nos mosaicos que 
recolhemos acerca desta temática é evidente a opção pelo campo aberto, sendo notória a 
                                                 
238 Schmidt 1995, 204. 
239 www.arquipelagos.pt. 
240 Ovadiah e Ovadiah 1987, n.º 83, pl. XXVIII. 
241 http://greciantiga.org. 
242 Neal 1981, 108 (n.º 81) e 115-122 (87); Toynbee 1973, 292. 
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discrepância entre os exemplares recolhidos. De facto, nos sete mosaicos contemplados, 
predominam as composições em campo livre, como seja a proveniente da antiga cidade 
de Caesaraugusta, na Tarraconense (Iconographia, n.º 17), datado do século IV.  

O ordenamento e qualidade da execução do desenho subjacente deste mosaico, 
constitui sem qualquer dúvida, a composição com melhor qualidade plástica, entre todos 
os mosaicos órficos que constituem o presente corpus. Não só no que concerne à 
figuração de Orfeu envergando a sua comprida túnica e com a cabeça coberta com 
chapéu frígio, mas igualmente no que respeita à correcção que foi posta na execução 
anatómica dos animais, aproximando-se, sem dúvida de outros modelos, 
designadamente, num mosaico de Leptis Magna. Para esta disposição compositiva 
existem igualmente paralelos num mosaico de Rottweil243. 

Os outros três mosaicos com disposição semelhante encontram-se todos na 
Lusitânia, com cronologias oscilando entre os séculos III e IV244 (Iconographia, n.os 65, 
74 e 75), e mais uma figuração integrada num esquema a compasso que – curiosamente 
– faz parte dum complexo mosaico que inclui ainda representações nilóticas 
(Iconographia, n.º 58), datado do século III, que surgiu em Mérida245. Neste pavimento 
e dada a sua complexidade estrutural e decorativa, poderemos destacar, para além das 
cenas extemporâneas ao nosso estudo, alguns aspectos interessantes.  

Designadamente a mescla de assuntos, aparentemente inconciliáveis entre si, mas 
que, no seu todo, acabam por edificar um discurso coerente, assente em motivos que 
estavam, então, na moda. Por conseguinte, poder-se-á fazer uma correlação entre o tema 
órfico e o dionisíaco, temas que, como se sabe, em determinadas circunstâncias 
costumam surgir associadas, tal como sucede em Chercel246. A representação de Orfeu, 
inscrita em sucessivos círculos como, aliás, é frequente encontrar em Inglaterra247, 
constitui, no entanto, o primeiro exemplar com este ordenamento compositivo que 
surgiu na Península Ibérica, ou seja, do tipo III de Stern. Tem outros referenciais em em 
Volubilis e em Tolmeita, na Cirenaica248. 
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Nesse mesmo mosaico subsiste também uma curiosa representação de um 
hipopótamo – que representaria Tífon –, mamífero que, segundo Plutarco, os egípcios 
consideravam, juntamente com o crocodilo, como um dos mais ferozes249. As causas 
que terão ditado a origem deste curioso mosaico de Mérida, atendendo ao número de 
figurações extemporâneas ao tema semelhantes a outras encontradas na Europa, 
sobretudo, em Inglaterra, poderão levar-nos a crer que, no século III, as fontes estariam 
já suficientemente dispersas e, consequentemente, passíveis de utilizar no âmbito da 
livre recriação temática. 

 Também nesta capital provincial tem de se contabilizar – com as devidas reservas 
– um fragmento de mosaico com um leão, inscrito, assim como uma pequena ave, em 
painéis individualizados por trança de dois cabos250, cuja cronologia balanceia entre os 

                                                 
243 Parlasca 1959.  
244 Rubio Muñoz 1988, 67-82; Maciel 1996, 144-146; Martin 1902, 312-319; Borges 1986, 57-62 (n.º 14), 
est. XIV; Cristino 1995; Maciel 1996, 147. 
245 Alvarez Martinez 1990, 37-49, n.º 3, fig. 3, láms. 8-20. 
246 Dunbabin 1978, 115 ss. 
247  Cf., v.g., Neal 1981. 
248 Blázquez 1993, 158. 
249 Ísis e Osíris, 50. 
250 Alvarez Martinez 1990, 49-51, n.º 4, láms. 21-22. 
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séculos III e IV251. Alvarez Martinez identifica este fragmento de acordo com a 
tipologia Ia de Stern252. Encontraram-se paralelos, no mosaico de Nora253, de finais do 
século II ou inícios do seguinte, e, mais ou menos próximos, em Esquilino254, Sousse. 
E, mais tardios, os da uilla de Patti, na Sicília255, e em Antioquia, datado já de cerca de 
500256 (vide Iconographia n.º 59). Assim como o fragmento de Astorga, com urso – 
com excelente paralelo em Thuburbo Majus257 – inscrito num círculo (vide 
Iconographia, n.º 10), que aparentemente faria parte de uma série de animais dispostos 
em círculos secantes, com a divindade ao centro, datável do século II. A respeito destes 
fragmentos musivos há a possibilidade de se efectuar uma conotação órfica.  

O troço musivo subsistente, o qual se desenvolve a partir de um esquema já antigo 
de círculos entrelaçados, tem paralelo muito aproximado no pavimento do Palácio Sora 
(actualmente no Museu do Vaticano), datado de meados do século II258. Por outro lado, 
conhecem-se diversos outros mosaicos de tipologia similar associados a tema báquico, 
designadamente, em Sfax, de meados do século III, em Hippo Regius, de finais do 
século III ou começos do seguinte, e em Dougga, com cronologia circunscrita ao século 
IV avançado259. Retornando à hipótese lançada por Regueras, refira-se que o único 
mosaico de Orfeu conhecido no qual se patenteia no centro apenas o busto da deidade, 
se encontra em El Djem e cuja datação é coeva à do nosso exemplar260. 

Face ao exposto, o culto de Orfeu terá sido bastante significativo no extremo 
ocidental do Mundo Antigo, com particular incidência entre os séculos III e IV, ainda 
que subsista em Astigi (Iconographia, n.º 52)261, um único exemplo dum mosaico 
composto, com cronologia mais recuada, figurando num dos compartimentos – 
quadrado com os ângulos côncavos – Orfeu em pé, tocando para a ninfa Eurídice que, 
semi-desnudada, está sentada numa rocha olhando para o seu amado. A cena está 
enquadrada por duas árvores, e o pavimento foi inequivocamente datado do século II, 
enquanto que nos semi-círculos adjacentes figuram um leão e uma gazela, os quais 
decerto estarão relacionados com o mito de Orfeu. Na bibliografia compulsada não 
foram recolhidos paralelos, no entanto, no que concerne ao medalhão de Orfeu, vide um 
paralelo próximo, proveniente da Gália, no qual os animais que escutam o tangido da 
sua lira se encontram, também dispostos em compartimentos individualizados262. 
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1.3.1. A música que encanta 

Apolo e as musas, entristecidos com o malogrado destino de Orfeu, rogaram a 
Zeus que colocasse a sua lira entre as constelações celestes, tendo o pai dos deuses 
acedido ao pedido, e, desde então, a famosa lira, cuja melodia encantava os animais e 
silenciava o murmúrio do vento, passou a iluminar, todas as noites, a esfera celeste. 

                                                 
251 Blázquez et alii 1998, 18-20, n.º 2, láms. 1-2, 22-23. 
252 Alvarez Martinez 1990 32. 
253 Angiolillo 4-6, fig. 3, lám. XXVII. 
254 Blake 1940, 4-6, fig. III, lám. XXVII. 
255 Voza 1983, 16, fig. 13. 
256 Campbell 1988, 57-58, lám. 172. 
257 Cfr., v.g., Alexander e Ben Khader 1994. 
258 Becatti 1975, 173 ss., pl. LXI. 
259 Dunbabin 1978, 257, 262, 268, pl. 87, 132 e 156. 
260 Foucher 1960ª, 8-11, pl. I-II. 
261 Campos Carrasco et alii 2008, 40-47. 
262 Lancha 1981. 
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De facto, Orfeu tangia a sua lira de um modo tão sublime e a sua voz era tão 
melodiosa que maravilhava seduzia aqueles que o escutassem, os ferozes animais 
acolhiam-se junto dele e deixavam-se extasiar pela sua música, os homens acalmavam 
as suas ânsias e as força Natureza rendiam-se pela boa música. Música que, de tão bela, 
restaurava, enfim, a ordem da Natureza. Ao contrário da má música que trazia à 
superfície os vis instintos de homens e de animais. Este facto impeliu Clemente de 
Alexandria (século III) a comparar Cristo e Orfeu: 

«Outro é o cantor que vos proponho: ele não tarda, depressa virá, a quebrar a escravatura 
amarga imposta pela tirania dos demónios e colocando-nos sob o doce e humano jugo da piedade, 
lembrando aos Céus aqueles que tinham sido precipitados sobre a Terra. Só Ele, na verdade, 
amansou os animais mais difíceis, os homens: aves como os frívolos, serpentes como os 
mentirosos, leões como os violentos, porcos como os voluptuosos, lobos como os rapaces»263. 

O príncipe trácio – que teria sido também o inventor da cítara – assumiu-se como 
uma personagem complexa e o seu mito depressa encontrou lugar no universo esotérico, 
porquanto na busca de Eurídice, descobrira o Além que fica para além de nós. Depois 
da sua morte, despedaçado pelas mulheres em fúria, foi divinizado e os mistérios órficos 
que, desde o século II, iam ganhando expressão, assumiram-se já como um culto 
consolidado, sobretudo nos séculos III e IV, quando a sua presença nos opera musiua – 
sobretudo no ocidente peninsular – assumiram um lugar de destaque. 

Por conseguinte, o Orfismo, enquanto doutrina, revelou um simbolismo tal que 
ultrapassou as próprias mitologias helénica e romana, e acabou por assumir também um 
papel basilar na concepção e iconografia do cristianismo primitivo, tal-qualmente 
deixou entrever o trecho de Clemente de Alexandria que citámos. E fundamenta-se esta 
hipótese, não só na ideia de ressurreição, mas também na assumpção do livre-arbítrio, 
na crença da imortalidade da alma e no baptismo, ou seja, a purificação dos bem-
aventurados pela ablução com leite de cabra. Contudo, apesar destas similitudes com a 
doutrina cristã, existem algumas diferenças fundamentais, designadamente, a teoria da 
reencarnação num corpo humano ou num animal, visando, em cada passagem pelo 
nosso mundo dual, a purificação da alma, até à completa isenção do mal, de forma a 
atingir-se definitivamente o universo transcendental.  
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Atendendo às características intrínsecas do Orfismo, estes mistérios foram 
amplamente difundidos entre os diversos grupos sociais greco-romanos. Nos últimos 
tempos do paganismo como religião oficial do Império, as consciências dos seguidores 
de Orfeu estavam, enfim, aptas a receber o Cristianismo que, diga-se, nos seus tempos 
primevos, recebeu influências da iconografia órfica264. Tal parece ocorrer no mausoléu 
de Quintus Apuleius Maximus Ridens, em El-Amrouni265, pelo que é, de todo, verosímil 
que idêntico fenómeno se tenha verificado na ars musiua, tal como sucedeu na 
escultura, com melhor exemplo recolhido numa peça de vulto, datada do século IV, que 
se conserva no Museu Bizantino de Atenas. Na verdade, este artefacto, de notável 
plasticidade, ostenta um carácter funerário inequivocamente cristão e, com toda a 
probabilidade, pode-se encontrar também aqui uma analogia de Orfeu com Jesus Cristo: 

«In Romano-Christian sepulchral art Orpheus represents Christ, the Logos, the Divine 
Musician and Tamer, as in the comparison made between them by Eusebius»266. 

                                                 
263 In Maciel 1996, 144. 
264 Schmidt 1995 205. 
265 Toynbee 1973, 289. 
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A este facto não deverão ser alheios os mistérios orientais que, desde o século II 
d.C., vinham penetrando neste território. Destaca-se também a aproximação do 
cristianismo à devoção órfica, numa época em que aquela nova religião procurava 
impor-se ao politeísmo inerente ao sistema pagão à altura vigente. Neste contexto, 
poder-se-á contemplar – como dissemos – um abeiramento da religião cristã, devido à 
similitude entre os princípios filosóficos basilares, de génese neoplatónica, e cultuais 
entre ambas.  

Ter-se-á criado, deste modo, uma simbiose entre Orfeu e Cristo, que permaneceu 
na deuotio até à adopção dos cânones definitivos do Cristianismo, pois os opera musiua 
estudados deixam entrever uma dissolução do culto de Orfeu no seio de Cristo, ainda 
que o conceito de paradeisos não se encontre presente em todos os mosaicos analisados, 
pois existirão casos em que se trata apenas de mero gosto pela iconografia, seja pela 
oportunidade de ostentar uma significativa quantidade e variedade de animalia quae 
lacte aluntur, seja por explicar a paz e a ordem através da razão da própria natureza267.  

Mas, para além da identificação de Orfeu com Cristo, fenómeno que já não nos 
oferecerá quaisquer dúvidas, existem outras conotações estudadas, designadamente a 
simbologia de Daniel e os leões e do Bom Pastor, este último, aliás, vastamente 
representado em contexto cristão268, como refere, também, Maria de Fátima Eusébio: 

«Para os cristãos primitivos o Bom Pastor converte-se na figura religiosa soberana para 
sintetizar a ideia da salvação e figurar Jesus como o Messias Salvador. Ele é o condutor e protector 
das ovelhas, identificadas como sendo os fiéis ou as suas almas, a quem transmite os seus 
ensinamentos e alumia no caminho para a eternidade. Um conteúdo simbólico que era facilmente 
descodificado pelos cristãos, o que justifica a importância que este modelo iconográfico alcançou, 
aparecendo representado na maioria das catacumbas e sarcófagos. Existem igualmente alguns 
epitáfios com este tipo de figura, e aparecia também em medalhões e lucernas da época, objectos 
móveis que contribuíram para a sua divulgação. Uma presença tão vasta que nos permite inferir 
que a figura do Bom Pastor no período paleocristão ocupava a posição e importância que na 
actualidade é consagrada à imagem de Cristo Crucificado»269.  
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No entanto, através da observação de uma placa de marfim esculpida em baixo-
relevo, proveniente de Florença e datada dos finais do século IV, abre, em termos 
iconográficos, uma nova possibilidade de leitura, designadamente a identificação de 
Orfeu com Adão no Paraíso, vivendo em plena harmonia com os animais270: 

«A Romano-Christian Eden such as this must lie the scene of Adam and Eve in Paradise 
with the animals reworked in Carolingian times on half an ancient diptych»271.     

Esta relação não se nos afigura, apesar da similitude iconográfica, tão imediata e 
directa com o mito de Orfeu, porque Adão encontra-se em harmonia com os animais, 
mas no Paraíso, antes de ter cometido o pecado original e de a ordem das coisas se ter 
desmoronado num mundo dual onde predomina o bem e o mal.  

Trata-se, pois e, apesar de anunciar uma harmonia entre as forças chãs, de uma 
representação “paralela”, porquanto Orfeu habitava o mundo dual e era a sua música – a 
boa música – que o ordenava, equilibrando as diversas forças. Esta boa música, assim 
como as demais belas-artes, carreavam uma forte simbologia de cultura e erudição que 
levou a que uma determinada classe social, culta e letrada, usasse tais referenciais para 
                                                 
267 Alvarez Martinez 1994, 226. 
268 Toynbee 1973, 290. 
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as acompanharem na “outra vida”. Será, pois neste contexto que se deverá, pois, 
integrar, a título de exemplo, o sarcófago das Musas, proveniente de Chelas (Lisboa).  

Vitrúvio escreveu que o bom executante do ofício de arquitecto devia ter 
conhecimentos musicais para controlar os preceitos da harmonia e da matemática. A 
propósito da «relação da música com o trabalho do arquitecto» deixou o seguinte 
registo: 

«Também nos teatros são colocados, em celas sob os degraus, vasos de bronze a que os 
gregos chamam e cheia, de acordo com a gradação dos sons, numa relação matemática; são 
dispostos a espaços na cávea, de modo a produzirem acordes musicais, ou seja, concertos 
diatessaron e diapente até disdiapason, a fim de que a voz do actor, auxiliada pelo incremento do 
som ressoando através destas disposições dos vasos, percutindo-os, chegue mais clara e suave aos 
ouvidos dos espectadores»272. 
 

 
1.4. Diana  
 Antes de Ártemis – a quem os latinos integraram no seu agreste panteão como 
Diana, a deusa dos bosques –, há que referir que a lenda remete o seu nascimento para 
Rinia. De acordo com uma das vulgatas mais generalizadas, foi a própria Ártemis quem 
fez nascer o seu irmão gémeo Apolo. Esta deusa era a filha virgem de Zeus e de Leto, 
desconfiada e vingativa, que transformava os seus opositores em cervos e depois 
comprazia-se a vê-los a ser devorados pelos seus cães.  

Hipólito, filho de Teseu, rei de Atenas, que matara o Minotauro, dedicara-se 
fielmente à deusa que lhe exigia o celibato. Contudo, Fedra, sua madrasta, apaixonou-se 
por Hipólito, mas ele manteve-se fiel a Ártemis. Rancorosa, Afrodite ofendeu-se com a 
recusa amorosa de Hipólito, atentou o espírito de Fedra e esta contou ao marido, Teseu, 
que Hipólito tentara violá-la. Furioso com tal perfídia, Teseu invocou o deus dos mares, 
Posídon, para que vingasse a honra da esposa. O deus anuiu e, quando o jovem Hipólito 
passeava à beira-mar no seu carro puxado por belos ginetes, levantou-se um monstro 
marinho que, assustando os animais, o fizeram cair, tendo os cavalos, nervosos, 
pisoteado Hipólito273, matando-o acidentalmente.  
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Entretanto, chegara ao conhecimento de Teseu o plano urdido pela bela Afrodite, 
para que o seu filho morresse e desesperou, enquanto Fedra, tomada pelos remorsos, se 
enforcou. Ártemis, atormentada pela morte do seu fiel companheiro, recorreu aos 
favores de Asclépio – filho de Apolo, o seu irmão gémeo –, que acedeu devolver a vida 
a Hipólito e, em troca da graça, a deusa prometeu conceder-lhe a sua eterna protecção. 
Todavia, tal como preconizara, teve receio dos deuses dos Infernos, pois estes estavam 
enraivecidos e o próprio Plutão dirigiu-se a Júpiter dando-lhe nota do sucedido. O pai 
dos deuses encontrou a razão na queixa do senhor dos Tártaros e, fazendo justiça, 
lançou um raio sobre Esculápio. Ao saber que Júpiter aniquilara o seu próprio neto, 
Apolo matou os Ciclopes, lançou-se contra o pai e provocou grandes desacatos. Júpiter, 
intentando males maiores, acedeu receber Esculápio no Olimpo, tornando-o também 
assim numa divindade. 

                                                 
272 De Architectura, I, 9. 
273 A associação de Hipólito – figura integrada no ciclo grego de Teseu – a Diana deverá ser tardia e o seu 
surgimento neste contexto poderá estar associado ao mito grego, no qual Hipólito foi morto por cavalos, 
justificando-se, desta forma, a interdição daqueles animais nos perímetros sagrados (Rodrigues 2005, 
266).   
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Ártemis entregou Hipólito aos cuidados da ninfa Egéria, passando a viver nos 
bosques de Diana, no Lácio. O jovem habitava a floresta e exercitava-se na caça e na 
luta com animais ferozes. Mas, ainda receosa com o que lhe pudesse suceder, Ártemis, 
outorgou-lhe o nome Vírvio, cujo significado é «duas vezes homem». A sua origem é 
evidentemente latina e poderá ser interpretado como genius loci. E, mais tarde, 
concedeu-lhe mesmo permissão para desposar a ninfa Arícia. 

 Ártemis era a deusa da Natureza, mas o seu carácter era impiedoso com os 
animais e com as mulheres que se entregavam aos prazeres do amor, ainda que 
amparasse as grávidas (era a deusa dos partos) e os seres cândidos, desde que fossem 
jovens e puros. Segundo parece, o seu culto – por vezes violento – terá sido levado para 
Itália por Orestes, por volta do século VI a.C., o que, de algum modo, explicava a 
crueldade dos seus rituais. Na verdade, a iconografia atida a esta divindade sofreu, ao 
longo do tempo, grandes alterações, conforme, aliás, se pode constatar através da 
observação da imagem da deusa concebida no século V a.C. e as que datam já do 
período clássico e helenístico, quando parece que a sua imagética – mais humanizada, 
naturalista e já sem asas – se parece impor, prolongando-se o modelo, por norma 
integrando um cervo, com a deusa carregando um arco e aljava. Ártemis acabou por se 
fundir com a Diana romana, adquirindo ainda um carácter mais macio e lunar, oposto ao 
do seu irmão gémeo que simbolizava o Sol274, tornando-se sobretudo a deusa da luz.  

Não há dúvidas de que o mito de Diana tem origem grega e, muito provavelmente, 
foi levado para Itália meridional, no século VI a.C., por intermédio das colónias gregas 
que ali se haviam instalado. Ou, então, tal como sucedeu com os cultos de Apolo e de 
Herácles/Hércules, tenha chegado aos romanos por intermédio dos etruscos. Seja como 
for, Diana é uma deusa itálica, ou, mais concretamente, latina275 e a sua introdução em 
Roma estará, deveras, relacionada com o movimento político-militar encabeçado pela 
Vrbs quando arrogou o controlo da confederatio, assumindo Diana o comando do 
panteão e, nessa perspectiva, o templo a ela dedicado, no Aventino, seria uma réplica do 
de Arícia: 
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«(...) a formulação em seu torno explica-se porque o culto de Diana foi desde muito cedo 
identificado com o da Ártemis dos Gregos. Como deusa itálica, apesar do ritual, Diana teria uma 
mitologia muito pobre, colhendo na tradição grega todo o conteúdo lendário (…). No caso de 
Diana, não se trata, contudo, da mesma deusa, mas sim de uma identificação de atributos, entre 
deuses com povos da mesma extracção cultural, como aliás acontece com a maioria das divindades 
romanas, relativamente às gregas. O mito romano, porém, parece relacionar apenas as personagens 
envolvidas, na sua maioria de origem igualmente grega, transferindo-as para cenário itálico»276. 

Existiam, para além do erigido no Aventino, outros templos ou lugares sagrados 
devotados ao culto de Diana, tais como, por exemplo, o de Diana Tifatina (Cápua), o de 
Diana Nemorensis ou «dos Bosques», estes últimos em Arícia, perto de Roma, junto às 
margens do lago Nemi. Ainda em Roma os santuários dedicados à deusa recebiam a 
designação de diania, nome associado à matilha de cães que despedaçou Actéon. 

* 
                                                 
274 Este antagonismo entre gémeos, como vimos, não é um fenómeno único, pois, tem sido recorrente em 
diferentes cosmogonias antigas, como Apolo e Diana, Rómulo e Remo, Castor e Pólux (os Dióscuros) ou, 
no âmbito da tradição judaico-cristã, Abel e Caim (Livro do Génesis 4,1). Os gémeos personificarão a 
encarnação dual do nosso mundo, o Sol e a Lua, o forte e o fraco, o generoso e o egoísta, o mortal e o 
imortal, etc.  
275 Dumézil 1987, 409. 
276 Rodrigues 2005, 265. 
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No território hispânico recolhemos quatro mosaicos alusivos ao tema Diana 
Caçadora, sendo dois deles morfologicamente muito aproximados: o que foi descoberto 
em Comunión (Iconographia, n.º 01)277 – encontrando-se hoje à guarda da Real 
Academia de Historia –, com a figura da deusa e do cervo bastante destruídos, ainda que 
inclusos numa estrela de oito pontas formada a partir da intercepção de dois quadrados, 
cuja cronologia se circunscreve ao século IV. Diana caçadora teve grande aceitação no 
mundo Antigo e Tardo-Antigo – inclusivamente no meio castrense –, sendo, também 
por isso, um tema frequente na musivária romana. Assim, e para além dos exemplos 
hispânicos, encontra-se ainda bem representada, durante os severos, no Norte de África, 
designadamente, em mosaicos de Oudna, Cartago, Bir-el-Ksor, Smirat, Sousse, etc.278. 
Encontra-se, ainda em África, em Útica279 e no triclínio da “Sollertiana Domus”, em 
Thydrus, dos finais do século II280. Fora de África o tema foi igualmente bastante 
apreciado, sobretudo durante a romanidade tardia281. A Diana do mosaico de uilla de 
Prado (Iconographia, n.º 08), apesar de se inscrever num quadrado e de se encontrar 
igualmente danificada, o tratamento algo ingénuo da figura é semelhante ao anterior, 
cuja cronologia aponta para os primeiros decénios do século IV, e, acaso, poderão 
ambos terem sido produzidos pela mesma oficina ou com recurso a “cartão” similar; um 
terceiro mosaico, este Baños de Valdearados – Mosaico B (Iconographia, n.º 03), ainda 
que recorrendo ao octógono para enquadrar a imagem, data já do século V e a eventual 
deidade está muito arruinada, parecendo-nos – apesar da “tradição” mosaística lhe 
imputar o título de Diana – que os vestígios existentes são insuficientes para poder 
classificar, sem reservas, este pavimento como uma diania282.  

Finalmente, o último mosaico de Diana que compulsámos reporta-se a um 
pavimento já desaparecido de Villabermudo (Iconographia, n.º 07)283, Herrera de 
Pisuerga, mas se o desenho que integra a colecção de Fontaneda, de Aguilar de 
Campoo, estiver correcto, este será – sem dúvida – o mais helenístico dos mosaicos 
dedicados a Diana que compilámos, com referencial na uilla constantiniana de 
Antioquia284. De facto, a sua notável estrutura compositiva, que assume inusitada 
dinâmica e qualidade plástica – de alguma forma mais próxima da escultura se 
atentarmos, em pormenor, no exemplo, da obra-prima de Leócares – contrasta com os 
outros exemplos apontados, sobretudo se considerarmos a sua cronologia, igualmente 
bastante avançada no tempo. Outro aspecto a destacar prende-se, inequivocamente com 
a expressão planetária, pois associa-se a uma abside conchada, uma representação 
claramente lunar, cuja interpretação ainda assim pode revestir-se de um carácter 
dúplice, designadamente, lua-cheia e quarto lunar ou uma alusão ao seu irmão gémeo, 
porém de signo oposto, designadamente sol (Apolo) versus lua (Diana).   
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E aqui aportados, não poderemos esquecer a árida Diana ter amaciado a sua forma 
helenística durante o império de Augusto, cujo papel religioso se foi dissolvendo, em 
certa medida, como irmã de Apolo, o seu protector oficial. Encontrou, pois, a partir de 

                                                 
277 Blázquez 1982, 13-16, n.º 2, fig. 3, lám. 41. 
278 Cfr., v. g., Dunbabin 1978. 
279 Alexander et alli 1976, 8, láms. V, XXXVIII. 
280 Foucher 1961, lám. XVII. 
281 Blázquez 1982, 14-15. 
282 Guardia Pons 1992, fig. 15; López Monteagudo et alii 1998, 16-18, n.º 2, fig. 3, láms. 3-4, 33. 
283 Perea Yébenes 2003, 112; Oliveira, 2003, 58. 
284 Levi 1947, 240, lám. LVI a. 
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Nerva, os caminhos da natureza – o eterno retorno dos romanos –, transformando-se em 
exímia caçadora, já longe do carácter maléfico que herdara de Ártemis. 

Sendo como caçadora que é representada na iconografia oficial e está sempre 
junto dos olímpicos. Por todas estas razões, afigura-se vulgar o facto do hispânico 
Adriano, um ferrenho venador, que se fez acompanhar de Diana num dos medalhões 
mudado para o arco de Constantino, a ter adoptado como deusa de sua devoção pessoal, 
pelo menos formalmente e na:  

«su línea de exaltación oficial de divinidades tradicionales, al modo de un “nuevo 
Augusto”, aunque no parece incluirse en el repertorio de sus creencias más personales, la 
preferencia por esta diosa de personalidad compleja y antiquísimo arraigo en Italia y en la historia 
primitiva de Roma, obedece a diversas razones. Su antiguo papel político se diluye en época 
imperial, cuando Augusto fomenta su aspecto más helenizado como la hermana de su protector 
oficial Apolo. A partir de Nerva será venerada sobre todo como una diosa de la naturaleza, 
destacada como cazadora: iconografía habitual en acuñaciones monetarias y en estatuaria. Aparece 
siempre en el contexto de la religiosidad oficial unida a los demás olímpicos y se soslayan sus 
aspectos más “inquietantes”». 

1.5. Suplício de Dirce 
A mulher do rei Lico de Tebas, Dirce, enciumada com a beleza de Antíope, 

tratava-a como uma escrava, com a conivência do monarca de Tebas. E os seus filhos, 
Anfíon e Zeto, cujo pai era Zeus, foram expostos no cume de uma montanha, assim que 
nasceram em Êleuteres. Os meninos foram encontrados e criados por um pastor: Zeto, o 
mais robusto, dedicou-se aos trabalhos manuais e mais pesados, como a agricultura, a 
criação de gado e, até mesmo, a luta; Anfíon, pelo contrário, mais sensível, dedicava-se 
à música, tangendo uma lira que, um dia, Hermes lhe oferecera. Os dois irmãos eram 
bastante unidos, ainda que costumassem discutir as probidades das artes de cada um, e, 
não raras vezes, o coração de Anfíon lhe indicava o caminho da humildade, ao ponto de 
recusar as virtudes da sua música, para satisfação de Zeto. 
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Enquanto isso, numa noite, as correntes que prendiam Antíope caíram 
milagrosamente e, aproveitando o facto, escapuliu-se do palácio sem que a guarda se 
apercebesse. Dirigiu-se à montanha e perscrutou-a até que encontrou a cabana onde 
viviam os seus filhos. Estes reconheceram-na de imediato, mas em simultâneo foram 
apoderados por um inabalável desejo de vingança. Desceram a montanha, penetraram 
silenciosamente no palácio e mataram o rei Lico. Mas em relação a Dirce, que durante 
tanto tempo torturara a sua mãe, destinaram-na a cruel suplício. Por conseguinte, 
ataram-na viva a um touro que, na sua desenfreada correria, a arrastou pelo chão, até 
que a despedaçou contra os rochedos285. Os restos mortais de Dirce foram deixados 
insepultos, num local onde haveria de brotar uma nascente, mais tarde, conhecida por 
Fonte de Dirce286. 

Depois destes trágicos episódios, os dois irmãos governaram Tebas, e erigiram ao 
redor da cidade possante muralha, cujas pedras o próprio Zeto carregava, enquanto 
Anfíon, sentado numa rocha, se limitava a atraí-las ao som da sua lira. Depois de 
construída a muralha de Tebas e vivendo aquela cidade em paz, Anfíon desposou 
Níobe, irmã de Pélops e filha de Tântalo. Desse casamento terão nascido, segundo os 
principais mitógrafos, catorze filhos, sete rapazes (Sípilo, Eupínito, Ismeno, 

                                                 
285 Grimal 2004, 28.  
286 Schmidt 1995, 90.  
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Damasícton, Agenor, Fédimo e Tântalo) e sete raparigas (Étodea, – ou Neera –, 
Cleodoxa, Astíoque, Ptia, Pelópia, Asticracia e Ogígia)287. Orgulhosa da sua prole, 
Níobe considerou-se superior a Leto que tivera apenas um filho e uma filha. A deusa, 
todavia, escutou-a e solicitou aos gémeos Ártemis e Apolo que a vingassem.  

Por conseguinte, e ainda de acordo com o mito, Ártemis frechou as raparigas e 
Apolo fez o mesmo aos rapazes, os quais ficaram dez dias expostos e, apenas ao décimo 
primeiro, os próprios deuses deram-lhes sepultura. Uma versão mais moderna do mito, 
no entanto, afirma que, amargurada pela perda dos filhos, refugiou-se junto de seu pai, 
em Sípilo, na Ásia Menor, onde os deuses a transformaram em rocha, porém os seus 
olhos continuam a chorar e, consequentemente, ter-se-á instituído o costume de visitar a 
nascente que, um dia, fora a orgulhosa e feliz Níobe288.     

* 

Dos mosaicos abordados no presente estudo, apenas, dois são alusivos ao Suplício 
de Dirce, relatando o episódio descrito por Eurípides e recolhido por Pausânias. Estes 
mosaicos hispânicos terão seguido modelos diferentes, ainda que de qualidade: o 
primeiro, datando da segunda metade do século II, proveniente de Sagunto 
(Iconographia, n.º 26)289, está inscrito num medalhão octogonal que ocupa o centro do 
mosaico, estando Dirce caída no chão, suplicando, em vão, o perdão dos jovens irmãos 
Anfíon e Zeto, que pretendem assim vingar a sua mãe, amarrando a ciumenta Dirce a 
um possante touro290. No mosaico de Sevilha (Iconographia, n.º 50), a composição 
ocupa todo o campo do pavimento de fundo branco, não sobressaindo qualquer 
ornamento complementar ao episódio narrado – fenómeno que, aliás é raro encontrar 
numa cronologia tão avançada como no caso vertente291; aqui, Dirce encontra-se já 
amarrada a um touro, que é acossado pelos vingativos irmãos, quando um deles, com 
um pedum e uma túnica, vai fustigando o animal que, assustado, começa a sua 
desenfreada passada, arrastando Dirce, até lhe causar a morte. A propósito, dos 
tormentos femininos Durán Penedo referiu: 
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«En los mosaicos alusivos a motivos literaríos, las figuras femeninas no suelen presentar 
aspectes positives, a excepción de la ninfa Galatea.  

En este caso, recibe el castigo por parte de los elementos masculines por excelencia: el 
hombre y el toro, quienes lanzando su cuerpo a una fuente – no olvidemos que el agua es un 
elemento purificador – triunfaràn sobre la envidia y el orgullo. En definitiva, las diversas 
representaciones femeninas en los mosaicos hispanos alto-imperiales, a pesar de mostrarse bajo el 
simbolisme religioso, no dejaràn de emitir mensajes adaptades a la sociedad patriarcal establecida. 
Por este motivo, la condición femenina se mantendría siempre en segundo plano respecto a la 
masculina. 

Tanto Pentesilea como Dirce se asocian con aspectos repudiades por la Sociedad romana. 
La mujer luchadora, en el caso de Pentesilea, quien pretende equipararse al hombre, y la 
representación del orgullo y la envidia, en la figura de Dirce.  

En la distribución espacial de los motivos iconogràficos femeninos (…), observamos como 
en general y, en la mayoría de los casos, forman parte del motivo principal y el papel secundário 

                                                 
287 Ainda que na tradição homérica se contém apenas doze filhos (seis rapazes e seis raparigas) e 
Heródoto de Heracleia considere somente cinco filhos, dois rapazes e três raparigas (cfr. Grimal 2004, 
331). 
288 Grimal 2004, 331-332. 
289 Durán Penedo 1993, 333-334, n.º 105; Durán Penedo 1996-1997, 697. 
290 Durán Penedo 1993, 333-334, n.º 105; Durán Penedo 1996-1997, 697. 
291 Blázquez 1982, 25-30, n.º 10, láms. 7-9; Durán Penedo 1993, 335-336, n.º 106, lám. LVI. 
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queda relegado para aquellas figuras como las de menades, nereidas y estaciones, que en muchas 
ocasiones desempefian una pura función de relleno»292. 

Existem, para este mosaico, referenciais, por exemplo, em Aquincum, Hungria, de 
meados do século III293 e nos de Piazza Armerina, onde ressalta também a similitude 
com o touro de Ecija294. No que concerne ao arbusto que integra a cena no espaço 
campestre, refira-se que existe um exemplar próximo na “Casa de Isguntus”, em Hippo 
Regius, datado entre 310 e 330295.  

 

 

2. ANIMAIS-METAMORFOSE 

2.1. Rapto de Europa por Zeus transformado num touro 
Europa foi o nome que receberam diversas heroínas, designadamente a filha de 

Tício, uma das Oceânides, assim como a mãe de Niobe e também a filha do Nilo. 
Dentre elas destaca-se, a filha de Agenor – rei da Fenícia, filho de Posídon e da 
Oceânide Líbia296 – e de Telefassa. É esta a Europa que foi amada por Zeus. Esta última 
tradição revela que, um dia, a divindade viu Europa e as suas companheiras a brincar na 
praia de Sídon – ou de Tiro, consoante as versões – e, imediatamente, sentiu-se 
arrebatado pela sua beleza. Indeciso sobre qual a melhor forma de abordar a jovem, 
optou por se metamorfosear num possante e alvo touro, cujos chifres lembravam duas 
luas, tal-qualmente em quarto crescente. O animal caminhou praia fora e deitou-se aos 
pés da formosa Europa. Esta, receosa, afastou-se, mas vendo quão manso era o touro, 
aos poucos, foi ganhando coragem e, aproximando-se dele, acariciou-o. Depois, já mais 
à vontade, experimentou saltar-lhe para o dorso. Assim que Zeus sentiu Europa nas suas 
costas, levantou-se num ímpeto e desatou a correr desenfreadamente na direcção do 
mar, com a jovem em pânico agarrada às suas hastes, enquanto gritava que a deixasse. 
Alheio às súplicas de Europa, o touro embrenhou-se mar adentro, passando as vagas e, 
nadando muito para além delas, deu à costa na ilha de Creta.   
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Em Gortina, num lugar sombreado por plátanos – que em memória do sucedido 
jamais perderam as suas folhas, junto a uma fonte, Zeus consumou, enfim, o seu amor 
por Europa, do qual nasceram três filhos: Minos, Sarpédon e Radamante – ainda que, 
por vezes, se atribua a Europa também a maternidade de Dodoneu e de Carno, por quem 
Apolo viria a apaixonar-se. Zeus deixou a Europa três presentes que garantiriam a sua 
protecção em Creta: Talo, o homem de bronze, que vigiava a linha de costa, impedindo 
que estranhos ali desembarcassem; um cão de caça excepcional e um arco com setas que 
nunca falhavam o alvo. 

Com a anuência de Zeus, Europa casou com Astérion, rei de Creta, que tomou 
como seus os filhos do deus. Europa, quando morreu, recebeu honras divinas:  

«Como lembrança daquela que, vinda da longínqua Fenícia, quisera aproximar-se de um 
mundo desconhecido, os Antigos deram o nome de Europa a uma das quatro partes do mundo, 

                                                 
292 Durán Penedo 1996-1997, 697. 
293 Kiss 1973, 19-20, láms. IV-5. 
294 Pace 1955, 57, lám. VIII, fig. 16  
295 Dunbabin 1978, 55, fig. 29, lám. XIV. 
296 Schmidt 1995, 113. 
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enquanto lhe organizavam um culto, e os próprios irmãos que tinham partido em sua busca 
fundavam colónias»297.  

Enquanto isso, a memória do resplandecente touro em que Zeus se havia 
metamorfoseado originou uma constelação que se constituiu num dos signos do 
Zodíaco298. O culto do touro surge já no III milénio a.C. junto dos hebreus (o culto de 
El, proibido por Moisés), encontrando-se também presente, entre outros, na cultura 
minóica, assumindo o carácter terrífico do Minotauro que habitava o labirinto; enquanto 
isso, os gregos pressentiram no animal o vigor e a força desenfreada, pelo que foi 
associado a Poseídon, o deus dos mares e das tempestades299; e, mais tarde, ressurgiu 
em Roma associado, não só aos cultos dionisíacos, mas aos mistérios mitraicos, de 
origem iraniana, e muito apreciados nos meios castrenses, sobretudo, desde o século II 
d.C.  

* 

Ora, aqui aportados e confrontando o fragmento da métopa de Salinas, datado do 
século VI a.C., constatou-se já a existência de um modelo simbólico, o qual, séculos 
depois – designadamente no âmbito da musivária romana –, e apesar de pontuais 
alterações no âmbito da compositio, parece evidente no ordenamento observado no 
baixo-relevo de Salinas (isto é, na essência da figuração sagrada: Europa montada no 
dorso do touro):  

«En Oriente la diosa Astarté se asimila también a Europa, según se deduce de Luciano de 
Samosata (…) que refiriéndose al grand templo de Astarté en Sidón, relata cómo uno sacerdote del 
lugar le había confiado que, en realidad, el santuario estaba dedicado a Europa-Elat, sendo el toro 
una de las formas del dios El, que atravesó el mar junto a sus paredros Asherat, suplantada en baja 
época por Astarté (…). En el mismo tratado sobre la diosa siria, Luciano dice que la moneda que 
usaban los sidonios mostraba a Europa sentada sobre el toro-Zeus, y así se halla documentada en 
ases de Sidón, de los siglos II y I a.C. y I y II d.C., donde la princesa aparece montada sobre el toro 
que cabalga briosamente hacia la izquierda, agarrándose con la mano izquierda al cuerno del 
animal, mientras que con la derecha sujeta el velo arqueado sobre su cabeza»300.  
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Este facto, de per si, possibilita a identificação do episódio mitográfico, não só ao 
nível da ars musiua, mas igualmente na numismática, na escultura, na pintura e nos 
mosaicos.  

Neste contexto, quer nos mosaicos indicados, quer noutros objectos onde se 
encontra figurada a representação do Rapto de Europa, na sua forma mais ou menos 
estandardizada, e atendendo ao mosaico de Emerita Augusta, datado do século II301. 
Para este mosaico detectámos também bons paralelos na Gália, num emblema 
procedente de Cannes, do século II302, em Rodes303, e num excelente pseudo-emblema 
do Templo da Fortuna em Préneste, Palestrina304, pois, de facto, o touro, carreando a 
bela Europa, segue em desenfreada corrida mar adentro, como deixa subentender uma 

                                                 
297 Schmidt 1995, 114. 
298 Grimal 2004, 161. 
299 Chevalier e Gheerbrant 1994, 651-652. 
300 López Monteagudo e San Nicolás Pedraz, 453-454. 
301 Blanco Freijeiro 1978, 28, n.º 4, lám. 5. 
302 Wattel-de-Croizant 1994, 55-56, fig. 3.  
303 Mosaico de Rodes (in López Monteagudo e San Nicolás Pedraz, 453-454). 
304 Wattel-de-Croizant 1994, 45-50, fig. 1. 
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série de linhas ondeadas, interrompidas e desencontradas umas das outras, técnica que 
se patenteia, aliás, em todos os mosaicos referidos (Iconographia n.º 62).  

O segundo pavimento que estudámos patenteia igualmente um painel figurado 
com o rapto de Europa, estando a assistir as amigas que com ela brincavam na praia e, 
no lado oposto, Eros brande um thyrsos. Este mosaico, contudo, apresenta uma 
característica extemporânea no âmbito da descrição mitógrafa, designadamente com a 
introdução de um Eros alado, assim como revela uma execução muito débil no que 
respeita ao tratamento plástico dado às personagens305. São relativamente frequentes as 
representações do Rapto de Europa fora da Península Ibérica, no entanto, a figuração de 
erotes integrados na cena são mais raros, com exemplos em Corinto, em Esparta e em 
Djemila306 (Iconographia n.º 32). 

Razão que nos permitirá colocar duas hipóteses: ou subjazeu à sua fábrica um 
modelo de fraca qualidade ou, por outro lado, nem sequer terá existido tal protótipo, 
sendo inclusive duvidosa a cronologia apontada, século IV. Face ao contexto 
referenciado, será possível, neste caso concreto, poder admitir-se um avanço da sua 
datação, pelo menos, até aos inícios do evo seguinte.  

E assentamos este nosso pressuposto porque, face ao exposto e, para além de ter 
sido executado numa época tida já como de desagregação do Império Romano307, 
poderá considerar-se que o encomendante deste mosaico fosse um conhecedor e/ou 
devoto da religião antiga, podendo, assim, considerar-se como um elemento da 
“resistência” pagã face ao avanço do Cristianismo. Por conseguinte, o modelo seguido 
pelos artesãos é demasiado incipiente, podendo considerar-se, inclusivamente, válida a 
hipótese de ter sido através de uma descrição do encomendante que se constituiu o 
desenho-base.  

107Por outro lado, importa ainda referir que esta temática, é, como vimos, escassa na 
Península Ibérica, entendendo Dúran Penedo que este fenómeno estará de alguma forma 
relacionado, pelo seu valor patriarcal, com o elevado nível cultural do encomendante, 
razão esta que justifica pelo facto dos aludidos pavimentos serem oriundos das 
províncias em que o processo de romanização foi particularmente incisivo e, por 
conseguinte, se vivenciou o fenómeno da romanidade de forma mais intensa:  

«Respecto a las metamorfosis, el Rapto de Europa no es una temática abundante en nuestra 
Península. Deja claro el poder de Zeus, tal vez, el poder del gobierno, si bien esta apreciación, 
dada la escasez de representaciones, nos cuesta creerla y nos inclinamos mas por una asociación 
patriarcal vinculada al alto valor decorativo de estàs imàgenes y al indicador de un alto nivel 
cultural del proprietario. Su localización en la Baetica y en la Lusitania corresponde a los sectores 
màs romanizados de la Península»308. 

2.2. Actéon transfigurando-se em veado e a ser devorado pelos seus próprios cães 

Actéon, filho de Apolo e da ninfa Cirene, foi educado pelo centauro Quíron que o 
introduziu na arte da caça, tendo-se tornado um intrépido venador. Um dia, segundo 
continua a narrativa, a altiva Ártemis foi, inadvertidamente, surpreendida por Actéon 
quando se banhava nua numa cascata no cume de Citéron. Vingativa, a deusa 

                                                 
305 Blázquez 1981, 50-54, n.º 32, lám. 39 C; Durán 1993, 221-223, n.º 55, fig. 40. 
306 Blázquez 1981, 53. 
307 Sem que tal qualificativo se identifique, de modo algum, com o fim do Império Ocidental “decretado” 
em 476 com a deposição de Rómulo Augustulo, como foi aliás apanágio da antiga historiografia.  
308 Durán Penedo 1995-96, 698. 
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transformou o jovem caçador num veado e acossou os cinquenta cães da sua matilha 
que, desconhecendo tratar-se do seu possuidor, o mataram e devoraram. Depois, 
perdidos, percorreram a floresta, ganindo, em busca do dono, até que foram dar à gruta 
do velho Quíron que os consolou esculpindo uma estátua de Actéon309. Outra narrativa 
acerca de Actéon, além de lhe atribuir distinta filiação – pois considera-o filho do pastor 
Aristeu e de Autónoe – diz-se que se tornou, graças aos conselhos sábios do velho 
centauro Quíron, num exímio caçador. Mas, ao que parece, o jovem tebano era vaidoso 
das suas qualidades, e gabou-se de ser melhor caçador que Ártemis, a qual, 
aproveitando uma falta de Actéon, deu-lhe a aparência física de um veado que os seus 
cinquenta cães abateram, havendo alguns mitógrafos que consideram os cinquenta dias 
em que a vegetação deixa de viver como um signo do malogrado Actéon310. 

* 

A iconografia de Actéon encontra-se estandardizada, desde há muito, conforme se 
patenteia, aliás, no baixo-relevo esculpido no friso do templo E de Selinonte (no Museu 
Arqueológico), datado da primeira metade do século V a.C.311 e, cuja tipologia se 
poderá enquadrar ainda no contexto da arte grega arcaica: a deidade desnudada 
permanece de pé, em posição frontal, com a cabeça a transmudar-se em veado, com as 
suas longas e trabalhadas hastes, a ser atacado pelos seus próprios cães, enquanto a 
vingativa Ártemis, envergando longa túnica e o cabelo comprido, amarrado por uma 
fita, observa, impávida, o triste destino do filho de Apolo. Esta mesma representação, 
nalguns casos, como o de Conimbriga, por exemplo, onde Actéon enverga uma túnica 
assumiu contornos distintos, mas em todas as representações o infeliz Actéon brande 
um pedum, com o qual tenta, infrutiferamente, proteger-se dos animais enfurecidos.  

108 Actéon, talvez pelo seu destino, acabou mais ou menos relegado para um canto 
relativamente obscuro da mitologia clássica, sendo rara a sua reprodução iconográfica 
na Hispânia, pois, em toda a bibliografia compulsada relativa aos mosaicos deste 
território, apenas lográmos encontrar, no mosaico conimbrigence, uma figuração da sua 
metamorfose, ainda que tal mito se encontre também representado num candelabro que 
se encontra no Museu Arqueológico Nacional de Madrid. A presença do mito da 
transformação de Actéon (Iconographia n.º 72), no entanto, é relativamente o mito de 
Ácteon encontra-se presente, entre outros, em Ivajlovgrad, na Bulgária, numa uilla 
erigida durante o império de Adriano312, em Óstia, do século III313, em Circenster, de 
finais do século II ou começos do seguinte314 e em Nimes, datado entre ao meados e os 
finais do século II315. 

Nesta perspectiva, a representação musiva da mutação de Actéon num veado 
patente num dos mosaicos da “Casa dos Repuxos”, em Conimbriga316, constituirá mais 
um elemento que nos permite caracterizar aquele conjunto de mosaicos deveras 
singular, onde sobrevive, ainda que envergando uma roupagem distinta, a representação 
deste mito da Hélade arcaica. Este facto, aliado ao carácter singular do pavimento ora 

                                                 
309 Grimal 2004, 5. 
310 Schmidt 1995, 19-20. 
311 Bruneau 2006, 43-45. 
312 Midlanova 1965, 38-39, figs. 2-5. 
313 Becatti 1961, 189-190, n.º 359, ests. XCIV-XCVII. 
314 Rayney 1973, 49, fig. 12. 
315 Darde 1985, 47-59. 
316 Oleiro 1992, 41-44, 46-47 e 49-51, n.os 1.3, 1.7, ests. 5, 10 e 12; Mourão 2008, 53-55. 
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em análise, que foi descoberto numa cidade provinciana, longe dos principais centros 
cosmopolitas da antiga Hispania, sugere que Actéon poderá, então, ter reemergido 
como uma personagem citadina317,  

Na verdade, Bairrão Oleiro identificara já naquela cidade uma escola de mosaicos 
distinta das demais318. Mas quem eram, afinal, os encomendantes e os artistas-artesãos 
que construíram aqueles mosaicos? Na verdade, existem no peristilo daquela domus 
outros intrigantes painéis musivos: uma figuração de Belerofonte, montado no cavalo 
alado Pegasus a matar a Quimera, onde Justino Maciel vê uma alegoria da vitória do 
bem sobre o mal319 (vide Apêndice A), e uma representação de auriga vencedor.  

* 

Os mamíferos, como vimos ao longo do presente capítulo, ao surgirem associados 
a divindades como parte integrante da cosmogonia, revestem-se também de um valor 
transcendental. Esta valoração mítica é particularmente clara quando não só contribui 
para a caracterização da divindade, mas ainda, quando o animal, de per si, é 
inequivocamente associado a uma divindade específica, como o cervo a Diana, o touro a 
Europa ou os felinos a Dioniso. Estes últimos, isolados, ou integrados em composições 
mais vastas. 
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317 Rodrigues 2005, 49. 
318 Cfr., v.g., Oleiro 1992. 
319 Maciel 1996, 132. 
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v i .  
P A N E M  E T  C I R C E N S E S  

 

O gosto pelos cavalos e pelas corridas está testemunhado, pelo menos, desde o 
século VI a.C., na Grécia (tal como noutras culturas pré-clássicas), tendo também 
Homero dedicado a estes ludi, na Ilíada, uma significativa passagem que se reporta às 
corridas que se costumavam desenrolar num amplo terreiro, em cujas extremidades se 
espetavam altos e grossos paus, designadamente nos locais onde os carros deviam 
curvar, no sentido de voltear em torno da pista. Esta narrativa, cuidadosamente descrita, 
alude aos jogos rituais que Aquiles organizou em memória do seu companheiro 
Pátroclo, morto na Guerra de Tróia, reportando-se, portanto, a um facto ocorrido cerca 
de 1225 a.C.320. Vejamos a Ilíada, IV 322321:  

 (…) 

Tomaram os seus lugares em fila; e Aquiles indicou-lhes o poste 
lá longe na lisa planície. Como árbitro de linha ali colocou 
o divino Fénix, seguidor de seu pai, para que vigiasse  
a corrida e sobre  ela se pronunciasse com verdade. 
Foi então que sobre os cavalos ergueram todos juntos os chicotes 
e lhes bateram com as rédeas, dirigindo-lhes palavras 

110

afincadamente. E logo se precipitaram sobre a planície, 
para longe das naus rapidamente. Debaixo dos peitos 
a poeira levantava-se e ficava no ar como nuvem ou procela; 
e as crinas dos cavalos eram atiradas para trás pelo sopro do vento. 
Os carros tanto seguiam por cima da terra provedora de dons 
como de vez em quando saltavam alto. Os aurigas 
permaneciam nos carros e o coração de cada um palpitava, 
ávidos como estavam da vitória. Cada um chamava 
pelos seus cavalos, que voavam pela planície cobertos de pó. 
 
Ora quando os céleres corcéis estavam a cumprir a parte final 
da trajectória, já em direcção ao mar cinzento, foi então que o brio 
de cada um se revelou e a corrida puxou pelos cavalos. Depressa  
se destacaram à frente os garanhões de Diomedes, 
da raça de Trós, que não estavam muito para trás, mas muito perto! 
Continuamente pareciam querer subir para o carro de Eumelo, 
cujas costas e largos ombros eles aqueciam com seu bafo, 
pois por cima dele inclinavam as cabeças enquanto voavam. 
E agora teria o Tidida passado à frente ou deixado um desfecho 

                                                 
320 Blázquez e García-Gelabert 1992, 28. 
321 Segundo Blázquez e Paz García-Gelabert 1992, 28, os prémios para os vencedores das provas eram 
distribuídos do seguinte modo: «Los juegos que organizó Aquiles eran: carreras de bigas, con distintos 
premios, una mujer experta en labores, una yegua de seis años preñada, un caldero, dos talentos de oro y 
una urna. El pugilato, con los premios de una mula de seis años y una copa de doble asa. La modalidad de 
lucha libre con objeto de tumbar al adversario, con dos premios, un gran trípode, que valía doce bueyes y 
una mujer, tasada en cuatro. Carrera de velocidad, con los premios de una cratera labrada por los fenicios 
y un buey. Lucha de guerreros, con los premios de una pica, un broquel y un yelmo. Lanzamiento de un 
bloque de hierro, y tiro al arco con el premio de un trozo de hierro, diez hachas de doble filo y otras tantas 
de filo sencillo. Y el lanzamiento de jabalina, con premio de una pica y un caldero del valor de un buey. 
Los atletas ceñían su cintura con una cinta». 
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ambivalente, se conta ele se não tivesse encolerizado Febo Apolo 
que lhe fez saltar das mãos o chicote luzente. 
 
Dos olhos de Diomedes brotaram lágrimas de raiva,  
porquanto via as éguas a avançarem muito mais depressa, 
estando seus cavalos prejudicados, porque corriam sem acicate. 
Mas não passou despercebido a Atena que Apolo defraudava 
o Tidida; e lançou-se rapidamente atrás do pastor do povo. 
Deu-lhe o chicote e nos cavalos insuflou a força. 
Irada foi então a deusa atrás do carro do filho de Admeto 
e partiu-lhe o jugo dos corcéis. As éguas corriam  
à toa pela pista e a vara soltou-se por terra. 
Ele próprio foi projectado do carro de junto da roda 
e os seus ombros, boca e nariz se esfolou a pele 
e a testa por cima das sobrancelhas ficou ferida. 
Os olhos encheram-se de lágrimas e a voz pujante ficou retida. 
O Tidida virou, controlados os seus cavalos de casco não fendido 
saindo muito à frente dos outros. É que Atena  
insuflara força nos cavalos, para lhe outorgar a glória. 
(…). 

Da leitura desta passagem resulta claro que a contenda entre os aurigas se alargou, 
consoante as preferências individuais de cada divindade, aos próprios deuses Atena e 
Apolo que, concorrentes num “universo paralelo”, disputavam, também eles, uma prova 
recorrendo a meios, por vezes, ínvios, com o intuito de defraudar o adversário. Por isso, 
Apolo arrancou das mãos do Tidida o látego, mas, apercebendo-se do sucedido, Atena 
devolveu-lhe o chicote e estimulou a força dos cavalos. Irada com Apolo, partiu o jugo 
dos corcéis do carro do filho de Admeto, pondo-o, desta forma, fora da corrida. Será, 
pois, neste sentido que se deverá aquilatar a discórdia colateral, entre Atena e Apolo, 
cada um afoitando os seus protegidos, enquanto procuravam dificultar as manobras dos 
aurigas dilectos dos seus adversários.  

111

Por conseguinte, para uma melhor leitura do fenómeno, dever-se-á considerar – 
para além do longo processo de domesticação de animais, e neste caso concreto, de 
cavalos de corrida –, a necessidade de controlar o seu galope desenfreado, o qual 
deveria ser redimensionando à biga que lhe era atrelada, tudo isto sob o comando do 
auriga, de molde a formar-se uma unidade indivisa, ou seja, dotando-o de um carácter 
semi-sagrado, pois a vitória dependia, como vimos, também do favor dos deuses. E, ao 
ponderar nesta matéria específica, afigura-se razoável crer-se, naquela época já remota, 
a existência do culto do auriga, o destemido condutor dos carros, laureado se vencedor.  

As referências aos cavalos de cascos fendidos e não fendidos patentes na Ilíada 
dão-nos, ainda que de modo indirecto, uma pista para atentarmos na evolução equina. 
Trata-se, sem dúvida, de um tempo de convivência entre equídeos, cujo casco envolvia 
já completamente as falanges do único dedo em que terminam os membros, revelando 
um estádio evolutivo mais avançado, como os mencionados equinos do Tidida, e os que 
ainda conservavam os dedos laterais. Este processamento não terá sido uniforme, nem 
no espaço nem no tempo, pelo que nem todas as raças cavalares culminaram este 
processo milenar em simultâneo322, isto se tivermos como verdadeiras as palavras de 
Suetónio quando se referiu ao cavalo dilecto de Iulius Cæsar: 

                                                 
322 A evolução do cavalo foi marcada pelo aumento de tamanho, a redução e, depois, o desaparecimento 
dos dedos laterais, ao mesmo tempo que ocorreu o crescimento do dedo médio, a molarização dos pré-
molares e o desaparecimento dos caninos (www.webciencia.com). 
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«[Iulius Cæsar] tinha um cavalo extraordinário, cujas patas se pareciam com pés humanos, 
por terem cascos fendidos em forma de dedos. Esse cavalo nascera em sua casa e os arúspices 
anunciaram que previam para o seu dono o domínio do mundo; então mandou alimentá-lo com 
grande cuidado e foi o primeiro a montá-lo, pois antes dele ninguém conseguira domá-lo. 
Posteriormente, mandou erigir uma estátua sua, frente ao templo de Vénus Genetrix»323.  

* 

Segundo José María Blázquez e Paz García-Gelabert, os jogos tiveram, de facto, 
uma origem ritual e a primeira referência que hoje se lhes encontra está plasmada – 
como se viu – na Ilíada, reportando-se a uma prova de bigas. Mas sabe-se que os ludi 
funerários incluíam outras modalidades como, por exemplo, luta livre, pugilato, 
combate entre guerreiros, tiro ao arco e lançamento de blocos de ferro. Refira-se, 
também a propósito da matéria que temos vindo a explanar, que noutras terras 
mediterrânicas se anotaram narrativas similares. Segundo Elvira Gangutia, no seu La 
Potnia Equina, tal indica estarmos perante um fenómeno complexo, na medida em que 
o proprietário dos cavalos seleccionados deparava-se comummente com um animal 
bravio e difícil de domesticar, ainda que frágil, pois, os:  

«(…) caballos suplantaron a otros équidos como instrumento insuperable durante siglos de control 
rápido y permanente del território (…) Homero presenta como cosa del pasado una situación en la 
que los procedimientos de apropiación de caballos rozan el abigeato y las actividades del cuatrero, 
narrados en tonos épicos por Néstor»324 

Mais tarde, estas corridas, ainda mantendo o carácter fúnebre, passaram a integrar 
os jogos olímpicos, tal como os jogos píticos e os ísmicos325, que incluíam também 
representações teatrais e lutas de gladiadores326. E, a este propósito, relembre-se que as 
teses aqui defendidas se apoiam nos dados fornecidos pela Arqueologia, 
designadamente: 112

«La confirmación arqueológica de estas carreras de carros de sentido fúnebre se encuentra 
en algunas estelas procedentes del círculo A de Micenas, fechadas en el siglo XVI a.C. En una de 
ellas se representa un guerrero armado con una espada sobre un carro tirado por un animal a 
galope, precedido de un soldado, también con espada, corriendo. Se trata muy probablemente de 
una competición de carros, que se celebraba el día del sepelio»327. 

Refira-se, por outro lado, que estas manifestações de evocação dos defuntos 
detinham igualmente um carácter devocional ou de homenagem a personagens ilustres, 
iniciando-se em pleno período micénico, onde vigorava uma sociedade bastante 
estratificada que se prolongou por muito tempo ainda. Esse facto parece estar 

                                                 
323 A Vida dos Doze Césares, Divino César, LXI. Este episódio apresenta algumas semelhanças com a 
estima que Alexandre Magno nutria pelo seu cavalo Bucéfalo que, tendo participado em mais de trinta 
batalhas, tombou morto atingido por uma seta, e, inconsolável, Alexandre erigiu-lhe imponente mausoléu. 
Em relação ao destaque dado aos cascos fendidos que pareciam dedos, poderá aqui assumir-se – já no 
século I a.C.  – como resquícios de um estádio evolutivo avançado em termos de raças cavalares, aliás, 
diversas vezes mencionado na Ilíada. E a este propósito escreveu ainda Aristóteles, na sua História dos 
Animais (obra que a tradição afirma ter sido redigida por vontade de Alexandre): «Outros não têm fendas, 
caso dos solípedes, como o cavalo e a mula» (II) e, mais adiante, afirma que «os que pastam em liberdade 
estão protegidos das várias doenças à excepção da gota; a este mal chegam a perder os cascos. Todavia, 
logo que lhes caem nascem outros. É que ao mesmo tempo que um casco se vai soltando, vai-lhe 
crescendo outro por baixo» (VII, 24).  
324 Gangutia 2002, 9. 
325 Blázquez 1974, 91. 
326 Blázquez 1999, 72. 
327 Blázquez e García-Gelabert 1992, 28. 
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comprovado, na época arcaica, nos sepulcros de Dípilon, em Atenas, pois ali domina, 
nos grandes vasos pintados datáveis do século IX a.C., uma iconografia evocativa 
daquele antigo costume, designadamente, as corridas de cavalos e os combates de 
guerreiros; ou, noutros casos, como sucede na cratera, conservada no Museu Nacional 
de Atenas, datada do século seguinte, onde se evidencia um cortejo funerário com a 
condução de um carro, puxado por cavalos, que transportava o cadáver sobre um 
kline328.  

Ao longo destas épocas remotas, os jogos olímpicos e outras celebrações do 
género mantiveram o carácter primevo que lhes ditou a origem. Todavia, com o 
decorrer dos tempos, estes jogos e outros exercícios similares foram perdendo as 
características transcendentais ou fúnebres, sobretudo após o denominado período 
geométrico ático, acabando por serem vivenciados como meras provas desportivas, 
jogos ou combates.  

A partir de então – decerto num processo gradual –, quaisquer referências 
gráficas, sobretudo em estelas funerárias, quando dominavam cenas de combate entre 
guerreiros, aludiam à profissão do defunto e já não simbolizavam quaisquer rituais 
fúnebres. Será, pois, numa perspectiva de excepção, que se terão de considerar os 
cerimoniais fúnebres de Alexandre Magno, que se realizaram de modo semelhante aos 
que Aquiles concedera a Pátroclo. De facto, não podemos igualmente esquecer que 
Alexandre era generoso para com os deuses e – segundo narrou Arriano – durante a sua 
breve vida dedicara muitos jogos olímpicos aos deuses, como agradecimento das suas 
numerosas vitórias militares. E, ainda a propósito de Alexandre, refira-se que bastante 
mais tarde, durante as guerras civis, Octávio, já depois da morte de Marco António e de 
Cleópatra e de ter assumido a protecção dos jovens príncipes filhos de ambos, de acordo 
com Suetónio, visitou, por aqueles tempos, o túmulo do filho de Filipe da Macedónia: 113

«Pela mesma altura, examinando o sepulcro e corpo de Alexandre Magno que fizera retirar 
do santuário, prestou-lhe homenagem colocando-lhe uma coroa de ouro e espalhando flores, mas, 
consultado sobre se quereria olhar Ptolomeu replicou que “tinha querido ver reis, não 
cadáveres”»329.  

Já desde a Grécia arcaica que o cavalo ocupara – como vimos, aliás –, pela sua doçura, 
fidelidade, força e coragem, uma singular dimensão que oscilava entre o mito, a lenda e a 
factologia. Estava, por isso, presente na cosmogonia da Hélade, quando o próprio Zeus conduzia 
um carro tirado por quatro cavalos e Homero, entre numerosas passagens a que lhes aludiu, 
escreveu na Ilíada: 

Quanto a cavalos, os melhores eram as éguas do filho de Feres,  
as que conduzia Eumelo, rápidas como pássaros, 
de igual pêlo e de idade igual, os dorsos alinhados por um fio. 
Estas éguas criara na Pereia Apolo do arco de prata, 
ambas fêmeas, portadoras do pânico de Ares330. 

Homero referiu-se ainda às prósperas coudelarias e ao cuidado posto na selecção 
das manadas, com objectivo de criar os melhores cavalos, quer para a guerra, quer para 
o desporto, designadamente nas corridas em pista de terra batida. Este apuramento da 
raça equídea contribuiu para a obtenção de cavalos velozes, cujos animais superiores 
eram tratados como “objectos preciosos”, pois, devido ao seu grande valor – ainda 

                                                 
328 Blázquez e García-Gelabert 1992, 28. 
329 Divino Augusto, 18, 29. 
330 Ilíada, II, 765. 
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mesmo antes da Guerra de Tróia –, vinham constituindo grandes fontes de riqueza para 
os seus donos331.  

Acerca dos cavalos, Homero grafou ainda um curioso trecho da Ilíada sobre os 
ginetes Xanto e Balio, magistralmente conduzidos pelo herói Aquiles332:  

Para ele atrelou então Automedonte os corcéis velozes, 
Xanto e balio, que voavam rápidos como os ventos: 
gerara-os para o vento Zéfiro a harpia Podarga, 
quando pastava nas pradarias perto da corrente do Oceano.  
Aos tirantes laterais atou outro cavalo, o irrepreensível Pédaso, 
que Aquiles trouxera depois de saquear a cidade de Eécion:  
cavalo que, mortal embora fosse, acompanhava corcéis imortais333. 

Tendo presente o cariz único destes cavalos, designadamente a sua 
perenidade, este considerando poderá levar-nos à conclusão, para além de se 
estar perante a primeira referência conhecida acerca das qualidades ímpares 
dos equídeos oriundos da finisterra ocidental, que estes eram, já no século VI 
a.C., famosos no universo mediterrânico, pelo facto de serem considerados 
imortais334. Todavia, os cavalos “filhos” de Zephyrus, que se criavam nas ainda 
mal conhecidas margens oceânicas, eram, pois, dos mais apreciados para as 
corridas e, independentemente das diversas raças que se conheciam, e das 
distância dos lugares de que provinham – e decerto a sua escassez no universo 
grego arcaico – contribuiram, outrossim, para a construção em seu redor de 
um edifício simbólico, cuja mnésica o tempo resguardou.  

Neste encadeamento, poder-se-á crer que, muito provavelmente, os primeiros 
cavalos hispânicos tenham sido barganhados, ainda em pleno contexto da Idade do 
Ferro, por comerciantes púnicos e gregos que já então aportavam a estas costas, onde 
haviam instalado entrepostos e fundado pequenas colónias. «Assentando-se orgulhoso, 
nos limites extremos da ocidentalidade, vivia-se a finisterra e olhava-se a imensidão de 
um oceano ainda por descobrir»335. Desde há muito que a sua linha costeira e o modo 
de entrar no imenso estuário do Tagus se abria à montanha vizinha, onde, segundo a 
lenda, corriam livres os velozes potros. Diz um texto reportado ao século VI 
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a.C.:  

                                                 
331 Cfr., v.g., Gangutia 2002. 
332 Gangutia 2002, 35, refere que «Según el único fragmento del historiador Agesilao (828 Jacoby) en el 
tercer libro de sus Italica, la diosa galoitálica Epona que ejercía la prónoia sobre los caballos (y équidos), 
era hija de una yegua y de un tal Fuluius Stellus. Nos permitimos desvelar que Fuluius Stellus es la 
traducción latina de los nombres de los caballos de Aquiles habidos de la unión de Céfiro y Podarga: 
Janto, e.d. Fuluius, “rubio, alazán” y Balio, e.d. Stellus, caballo con manchas, e.d. “rodado”».  
333 Ilíada XVI, 149-151. 
334 A este propósito Gangutia 2002, 9, afirma no seu ensaio: «Ello nos ha llevado al intento de 
profundizar un tanto en los personajes que aparecen en estos versos, sobre todo la protagonista femenina, 
sus relaciones y fortuna en la tradición antigua. Podemos adelantar provisionalmente que estos versos 
constituyen un eslabón de arcaicas genealogías, presentes también en otras culturas, sobre todo las de 
procedencia indoeuropea, en las que seres total o parcialmente hipomorfos tuvieron importancia capital. 
Sabemos que la empresa exigiría un libro, ya que se trata de démones procedentes de un ámbito muy 
amplio que exige especialización no solo en diferentes lenguas, sino en la arqueología y la historia del 
arte. Sin embargo, creemos que no es ocioso el plantear aquí en lineas generales la cuestión. Un primer 
esbozo del tema mostró que el mito antes aludido no se resuelve en una escena singular con figuras 
concretas, sino que forma parte de esquemas repetitivos que hemos dividido en dos grandes apartados, 
esquema A y B». 
335 Caetano 2007, 58. 
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«Depois emerge o promontório de Ofiússa. Do cabo Aruio até estes locais dista uma 
viagem de dois dias»336.  

Aqui são de referir as éguas que a lenda dizia serem fecundadas pelo vento Favónio, no 
território de Olisipo. Ainda segundo a Ilíada, Bóreas (o vento norte) também fecundava as 
éguas, cujos potros eram conhecidos pelas suas crinas azuis/negras337, traduzindo, igualmente 
um carácter equino específico, pois:  

«los démones implicados e inversamente, antropomórfico de los caballos protagonistas. De esta 
unión nacen potros de insuperable casta, motivo de gloria del régio poseedor de la yeguada de 
3.000 ejemplares, el dardánida Erictonio, según Homero el hombre mas rico de su tiempo. La 
ligereza de estos potros era tal, que además de casi volar sobre los campos, también parecían 
galopar sobre “la rompiente de la canosa costa” (Il. XX 229). Con ello, se hace ya presente el 
elemento acuático, marino, frecuente en otras realizaciones»338. 

E, ainda a este propósito Aristóteles, na sua História dos Animais, regista outros 
fenómenos similares, nomeadamente de éguas fecundadas pelo vento: 

«De entre as fêmeas, as mais fogosas para a cópula são sobretudo a égua e depois a vaca. 
As éguas são o tipo de fêmea em delírio. Daí que se lhes use o nome e é o único animal com que 
isto acontece – num sentido injurioso, para aludir às mulheres que são descomedidas no prazer 
sexual. Diz-se também que as éguas são fecundadas pelo vento na época do cio. Por isso, em 
Creta, não se separam os garanhões das fêmeas, porque elas próprias, quando ficam com o cio, se 
afastam dos outros cavalos (…). As éguas não correm então nem para nascente nem para poente, 
mas na direcção norte ou sul. Quando sentem o cio, não permitem que ninguém se aproxime, até 
ficarem esgotadas de cansaço ou até atingirem o mar»339. 

Possivelmente, Aristóteles terá substituído o Bóreas homérico – deus do norte, 
que habitava a Trácia e trazia o vento frio, sendo, por isso, representado por um 
demoníaco e possante ser alado340 –, por uma mais objectiva e prosaica referência às 
ventosidades que sopram na direcção norte ou sul, enquadrando, pois, o vento 
fecundante numa perspectiva consentânea com os pontos cardeais. Há, pois, neste 
sentido, de considerar ainda o facto dos potros cretenses assim nascidos permanecerem 
inominados, conquanto este estado “anónimo” se reflectisse, sobretudo, no âmbito da 
zoologia aristotélica, cujo interesse residia tão-somente em realçar o seu carácter ímpar. 
Por outro lado, Plutarco, no seu Ísis e Osíris realçou o carácter combativo daqueles 
animais, definitivamente reconhecido no campo da mitologia egípcia: 
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«Mais tarde, quando Osíris regressou dos infernos, empreendeu a tarefa de ensinar Hórus a 
guerrear e de o adestrar para o combate. Finalmente, perguntou-lhe que acção considerava mais 
bela entre todas, e Hórus respondeu-lhe: A de vingar o pai e a mãe, por terem sido tratados tão 
indignamente. Perante esta resposta, Osíris interrogou-o outra vez, pedindo-lhe qual era o animal 
que achava mais útil para os que entram em combate. Hórus respondeu-lhe que era o cavalo. E 
Osíris, surpreendido, não encontrava explicação por não ter referido o leão em vez do cavalo. 
Hórus respondeu: Porque o leão é útil quando nos encontramos necessitados de defesa, mas o 
cavalo serve para dispersar o inimigo e exterminá-lo quando empreende a fuga. Osíris, encantado 
com estas explicações, considerou que Hórus estava suficientemente preparado para o 
combate»341.   

* 

                                                 
336 Ora Marítima, 20. 
337 Ilíada XX, 224. 
338 Gangutia 2002, 9. 
339 História dos Animais, 572a, 286-287. 
340 Grimal 2004, 62.  
341 Ísis e Osíris, 19. 
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Nas fímbrias do mundo helénico arcaico, na Etrúria, constatou-se igualmente a 
existência deste mesmo tipo de aficcion, sobretudo – tal como sucedera na Grécia 
Arcaica – em contextos lutuosos. As fontes, porém, têm sido avaras no que concerne ao 
período do bronze, mas sabe-se, no entanto, que após este período de “obscurantismo”, 
ressurgiu um novo mundo, como refere, aliás, Weiss: 

«o fim do período do bronze, que ocasiona uma revolução nas práticas que virão após essa data, e 
que provocarão aumento da produção, da população, da divisão social do trabalho, juntamente 
com o desenvolvimento tecnológico. São desse período as primeiras imigrações do setentrional, 
que levaram à formaçâo, na península da Itália, de uma cultura material bastante uniforme, cujos 
habitantes falavam dialectos aparentados ao romano itálico, da família dos idiomas indo-europeus: 
os sabinos, umbrios, samnitas, lucanios, latinos e romanos. 

Em algum momento dessa idade sem luz, os etruscos, cuja linguagem não é indo-europeia, 
fixam-se ao redor de 700 na região da Toscana. Os etruscos organizaram-se em cidades, ao mesmo 
tempo que os gregos ao sul da Itália. Realizaram conquistas ao sul, na Campânia, chegando aos 
limites das cidades gregas na Magna Grécia. Esse crescimento geográfico organizava-se através de 
um modelo social e de um ordenamento político pré-estabelecido o que permitiu aos etruscos 
dominar Roma, então um conjunto de aldeias com uma estrutura fundada em relações de 
parentesco. 

Para que possamos compreender melhor o significado do domínio etrusco na cidade em 
formação, observaremos alguns de seus feitos que transformaram esse conjunto de aldeias em uma 
cidade verdadeira. Tarquinio, como rei, implantou reformas políticas, mas foi seu sucessor Sérvio 
Túlio que realizou mudanças que alteraram a face política de Roma (…)»342. 

O modelo político implementado por Sérvio Túlio ultrapassou, praticamente 
incólume, o regime monárquico, a República e parte do Império. Neste sentido, os 
etruscos ordenaram e “urbanizaram” a sociedade romana, não só prescrevendo os 
ditames sob os quais se passaram a reger no seu quotidiano, mas também através da 
imiscuição religiosa. A este nível, atente-se, com particular atenção, na adopção da 
tríade capitolina: Júpiter, Juno e Minerva. 
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Mas esta interacção entre os dois povos – e independentemente dos fenómenos 
político-militares que, decerto, terão existido – reflectiu-se também na abertura dos 
romanos à arte helénica, primeiro a jónica e, depois, à coríntia.  

«Com os etruscos, os romanos entram na vasta comunidade da civilização mediterrânea, 
precisamente no momento em que, na Grécia das cidades, surge o helenismo. Os quadros da vida 
política romana estão formados, e da realeza derrubada surgem as magistraturas. O fim do século 
VI [a.C.] marcou o ponto crucial da história etrusca. A derrota em Cumas e a rebelião romana já 
anunciam uma crise que os fará desaparecer. Nesse momento, o surgimento de uma Roma 
independente projecta um acontecimento prenhe de consequências para o futuro da região. Em 
relação aos etruscos, não houve uma expulsão, mas uma assimilação, ocasionada por uma 
mudança política que marcaria Roma profundamente. O mapa da Itália seria, assim, habitado por 
itálicos e etruscos, até Nápoles, e gregos, na Itália meridional e Sicília»343. 

De facto, os etruscos, que conheciam as práticas agrícolas e de produção de 
cereais, dominaram os romanos que à altura eram um povo rude, dedicado ao pastoreio 
e à sequente transumância dos gados. Foi, contudo através desta interacção vivencial 
que os romanos, se vieram a transformar em grandes agricultores e, para eles, a posse de 
fundi acabou por ser um distintivo social. Distintivo, aliás, de uma aristocracia virtuosa 
que subjazeu mesmo à origem da própria cidade, pois, relembre-se aqui, Rómulo 
socorreu-se de um arado para definir os limites da cidade que iria fundar. Por outro 
lado, os etruscos ter-se-ão, de alguma forma, dissolvido num universo romano, já mais 
                                                 
342 Weiss 2005, 63-65. 
343  Weiss 2005, 63-65. 
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forte e polido, e agiram não só como um “elo de ligação” entre a arte helénica e a 
romana, garantindo igualmente um determinado nível de continuidade civilizacional.  

Na verdade, os etruscos mantiveram a oferta de espectáculos como parte 
integrante dos cortejos fúnebres, patrocinados por uma aristocracia rica e sumptuária, 
conforme tem vindo a revelar a sua singular tumulária. São já numerosos os locais onde 
estão patentes esculturas e pinturas alusivas, quer a passeios de carros, quer a lutas – e 
aqui aportados realce-se que entre os jogos fúnebres etruscos e olímpicos é hoje 
possível provar que os primeiros derivam dos segundos –, quer corridas de carros de 
cavalos conduzidos por aurigas:  

«Entre os diversos exemplos etruscos que se poderiam enumerar, destaca-se o caso de um 
fresco tumular de Vulcos, datado do segundo quartel do século V a.C., no qual e entre outras 
ocorrências desportivas se pode observar uma corrida de bigas. Na pintura, os cocheiros, cavalos e 
carros estão tirados de perfil, não faltando, inclusive, uma cena de naufragium, provocada pela 
queda do cavalo da esquerda que levanta o carro e atira o auriga pelo ar»344. 
Estes frescos revelam que os etruscos eram igualmente grandes apreciadores dos 

cavalos e de corridas, conforme a Arqueologia tem vindo a revelar. Na verdade, 
poderemos encontrar no exemplo da referida representação de um naufragium no fresco 
tumular de Vulci – decerto entre outros –, um possível embrião do ordenamento 
estandardizado que, de um modo geral, irá qualificar a iconografia alusiva às provas 
circenses, designadamente já no contexto da ars musiva romana.  

* 
Nesta perspectiva, e apesar do longo hiato que separa tanto a Ilíada, como a História dos 

Animais e as primeiras alusões romanas aos cavalos hispânicos, e tendo em atenção que se trata 
de um considerando meramente especulativo, baseado apenas nas fontes que chegaram até ao 
nosso conhecimento, parece-nos óbvio que tal efabulação deverá ter perdurado noutras 
memórias. Encontraram-se, todavia, alguns vestígios dispersos de origem homérica. Estes 
testemunhos conduzem-nos, de modo inequívoco, à formação da cosmogonia da Hélade 
Clássica, fonte onde, aliás, os romanos também beberam. Alguns textos latinos permitem 
constatar a existência de divindades indígenas, cuja interpretatio helenizada acaso revelará 
alguns ângulos mais obscuros.  
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Até porque, entre outros aspectos que não interessa trazer à colação, no mito do rapto das 
Sabinas, em pleno topos romano, a divindade masculina itálica Consus, protector da agricultura 
e dos grãos de cereais armazenados em silos, foi, posteriormente, vinculada ao cavalo através de 
relação que estabeleceu com Neptuno Equestre e Posídon Hippios, o deus que criou o cavalo345, 
derivando, talvez desta memória, o costume romano de considerar os cavalos hidrónimos, ou 
seja, os que recebiam o nome dos cursos de água que passavam junto do local do seu 
nascimento e/ou da sua criação, tais como, entre outros, Tagus, Hiberus346:  

«Los ejemplos homéricos vistos hasta ahora podrían parecer casos aislados. Pero, 
curiosamente, en los escasos fragmentos conservados de la épica del Ciclo y otros poemas arcaicos 
se alude con significativa frecuencia al acoplamiento de figuras que adoptan rasgos equinos, con 
resultado, bien de parejas de caballos, bien de seres en los que hay algún elemento hipomorfo. En 
la Titanomaquia, poema del que solo se conservan dieciséis fragmentos, se expone en el Fr. 10 
(…): la protagonista femenina es aquí la oceánide Filira, fecundada por Crono convertido en 
caballo, pariendo en lugar de dos caballos maravillosos, un ser doble, mitad hombre mitad caballo, 
el hipocentauro Quirón. Nos hallamos ante démones relacionados con una raza preolímpica, 

                                                 
344 Keller 1976, 114. 
345 Jiménez Sánchez 1996-98, 43, n.º 2. 
346 Ceballos Hornero 2002, 461. 
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titánica, situados en un escenario en el que la proximidad al Océano, como ocurría con la Podarga 
homérica es sustituída por pertenencia, en este caso genealógica, al Oceano»347. 

Nesta perspectiva e com o Oceano já integrado no crescente Império – e o velho 
centauro Quíron devidamente identificado com o mito de Actéon –, seria lógico que a 
mística dos “cavalos do vento” tivesse já revelado os seus mistérios, alimentados ao 
longo dos séculos. Atenda-se, entre outros factores, à prosaica aquisição por Júlio César 
de ruços itálicos e de ginetes hispânicos para equipar as suas legiões348. Sucede, porém, 
que o Cabo da Roca foi associado ao “mito dos confins”, pois era ali que a terra, o mar e 
o céu se separavam e, como sabemos, os romanos tinham o hábito de elencar:  

«uma série de acontecimentos tidos como históricos mas ao mesmo tempo imbuídos de carácter 
lendário, preenchendo a lacuna mitológica que se faz sentir na cultura romana. Se não 
aconteceram, poderiam muito bem ter acontecido, para não dizer, deveriam ter acontecido. Na 
verdade, é mesmo de pragmatismo e de paradigma que se trata. Tudo deve ter como objectivo um 
modelo de acção que deve inspirar todo o bom cidadão romano»349. 

 Por conseguinte, não deveremos estranhar este posicionamento mental romano, não só 
porque corrobora de modo coerente uma “inexplicável” origem dos cavalos do poente 
(cuja procedência é claramente levantina, mas empurrado pelo tempo e pelo espaço 
encontrou o fim do seu périplo no extremo ocidental do mundo de então, a caminho da 
Ilha dos Afortunados), como ainda acrescenta alguns curiosos apontamentos ao apólogo 
que – como iremos ver – se converterá num dos capítulos da “história romana”. 
Designadamente quando tal efabulação encontrou eco em Marco Terêncio Varrão, o 
qual com base noutros eruditos que visitaram a Hispânia350, escreveu, a propósito, que, 
num monte próximo do ópido de Olisipo, as éguas, fecundadas pelo favónio davam à 
luz os potros mais velozes que se conheciam, porém, aqueles não viviam mais do que 
alguns anos351, tendo sido o primeiro autor clássico a descrever este prodígio no De Re 
Rustica352: 
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In fetura res incridibilis est in Hispania, sed est uera, quod in Lusitania ad oceanum in ea 
regione, ubi est oppidum Olisipo, monte Tagro quaedam e uento concipiunt certo tempore equae, 
ut hic gallinae quoque solent, quarum oua hypenemia appellant. Sed ex his equis qui nati pulli, 
non plus triennium uiuunt353. 

Enquanto, que, alguns anos depois, o hispânico Lúcio Moderato Columela, 
agrónomo, redigiu no seu De Re Rustica: 

Cum sit notissimum etiam in Sacro monte Hispaniae, qui procurrit in occidentem iuxta 
oceanum, frequenter equas sine coitu uentrem pertulisse fetumque educasse, qui tamen inutilis est, 
quod triennio, prius quam adolescat, morte absumitur354.  

E, já século I adentro, Plínio-o-Velho (23/24-79 d.C.), na Naturalis Historia, 
escreveu: 

                                                 
347 Gangutia 2002, 16. 
348 Guerra das Gálias, VII, LV. 
349 Rodrigues 2005, 15 
350 Segundo Blázquez (1959, 169), Varrão terá tido conhecimentos de determinados fenómenos 
históricos, geográficos e, até mesmo fantasiosos, através de elementos compilados in situ por vários 
outros autores, tais como Políbio, Possidónio, Artemidoro, Asclepíades e Piteas. 
351 Almeida 1985, 3; Caetano 2007, 58.  
352 Maciel 2007, 34.  
353De Re Rustica, II, 1, 7. 
354De Re Rustica, VI, 27. 
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Constat in Lusitania circa Olisiponem oppidum et Tagum amnen equas fauonio flante 
obuersas animalem concipere spiritum, idque partum fieri et gigni pernicicissimum ita, sed 
triennium uitae non execedere355. 

Mas refira-se, ainda a propósito, que no século I não foram somente os sábios que 
divulgaram esta velha efabulação como facto inquestionável, porquanto foi igualmente 
fonte de inspiração de poetas como Virgílio que, no Livro III das Georgicae, alude ao 
protótipo das éguas frutificadas pelo vento, retomando o modelo homérico, pois o vento 
Zéfiro fecundava as éguas “inominadas”, as quais, na visão aristotélica, deambulavam 
enlouquecidas pelo cio numa ilha do mediterrâneo oriental, designadamente a ilha de 
Creta.  

Amor as faz transpor Gárgaro, Ascânio, 
passar a nado estrepitosos rios, 
galgar montanhas com aquela chama 
que se acende nas ávidas medulas 
logo na Primavera quando os ossos 
se deixam penetrar pelo calor;  
sobem aos altos cumes e se viram 
para o lado de que Zéfiro sopra 
suas ligeiras brisas que as fecundam; 
descem então correndo pelas fragas 
e pelos fundos dos vales se dispersam 
não para o ponto em que tu nasces, Euro, 
mas para Bóreas, Cauro ou astro negro 
com o seu céu de frios e de chuvas356. 
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Ao longo da História, no entanto, foram vários os escritores que referenciaram 
este singular fenómeno que, segundo acreditavam, ocorria no extremo ocidental do 
mundo então conhecido, como outros autores romanos, tais como: Solino (De 
Mirabilibus, 24); Justino (Historiarum Philippicarum, XLIV, 3, 1); Pompónio Mela (De 
Chorographia, III, 5-6); Sílo Itálico (Punica, III, 378-383); e Marciano Capela (De 
Nuptiis, VI, 629-630)357. Ou já numa perspectiva apologética cristã, como a de 
Lactâncio, cujo escrito, mesmo datando do século IV, se enquadra ainda perfeitamente 
na remota tradição romana de fazer História a partir da não-História:  

«se todos sabem que não é raro alguns animais conceberem do vento ou das brisas, causará 
admiração se dissermos que a Virgem concebeu do espírito de Deus, a quem tudo é 

358permitido?» .  

                                                

* 

Deixando, por agora, o universo mitómino da finisterra ocidental e os fenómenos 
idiossincráticos que o envolvem, refira-se que na própria Hispânia pré-romana existia 

 
355 Naturalis Historia, 8, 166 (in Guerra 1994, 36). 
356 Geórgicas, III, 272-277. 
357 Referências in Maciel 2007, 35. 
358 A Verdadeira Sabedoria, III (in Almeida 1985, 4). Será, igualmente no contexto da Reconquista cristã 
da Ulixbona moura que o cruzado Osberno, na epístola que comummente lhe tem sido atribuída, ainda 
que mais recentemente se venha a identificar como seu autor Arnulfo de Glandeville, referiu «Quo ab 
Ulixe opidum Ulyxibona conditum creditur», e «In cujus pascuis equae lasciviunt mura fecunditate nam 
aspiratae favoniis, vento concipiunt es postmodum sitientes cum maribus coeunt» (in Oliveira 1936, 59-
60). Este trecho, ainda que breve, é, de facto, revelador de como um mito que atravessara cerca de mil e 
seiscentos anos de História – com todas as convulsões que lhe compassaram o tempo e lhe redefiniram os 
espaços – era ainda, em 1147, tido como uma “verdade absoluta”.  
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igualmente uma extraordinária abundância e variedade equina, o que nos leva a supor 
que muitos casos e as suas notáveis coincidências, como vimos, com fenómenos 
longínquos, não eram, decerto, meramente casuais. De facto, sabe-se, hoje, que, na 
Península Ibérica pré-romana, as técnicas equestres tinham tido um grande 
desenvolvimento e os seus corcéis, de diferentes raças, estavam perfeitamente adaptados 
ao terreno. Nesta perspectiva, encontram-se também testemunhos de veneração de 
cavalos similares às dos povos indo-europeus, cujo percurso, provavelmente iniciado no 
segundo milénio a.C., terá percorrido os mundos anatólio e hitita, antes de se integrar 
plenamente

eneración espontánea. Esta 

, já os gregos tinham conhecimento da relação entre 
o cav

na sua História, mas, igualmente, a crença do seu 
nascim

os iconograficamente tratados, seja na pintura emeritense, seja na ars musiva (em 

                                                

 no universo púnico, grego e latino359: 
 «Ello hace que, sobre todo los romanos, “descubran” en suelo peninsular el esquema A. 

Sílio Itálico, gran conocedor de la tradición épica, al caracterizar a los aliados hispanos de Anibal, 
menciona en vv. 3.376-7 el tema de los “domadores de caballos” (equivalente a los ίππόδαμοι, los 
celtas eporediae etc.) y a continuación, en 378-383, el de la fecundación de las yeguas por el 
viento, con el resultado de prole excelente, pero de corta vida. Efectivamente Varrón decía, como 
cosa comprobada, que las yeguas eran fecundadas por el viento en la Península Ibérica, en 
Lusitania junto al Océano, naciendo potros con características semejantes a las de los mencionados 
por Silio Itálico. Posteriormente, en Justino 44.3.1, se reconoce que muchos autores se han 
ocupado del prodigio, pero sería la abundancia de yeguadas salvajes en Lusitania y Galecia la que 
ha hecho pensar que los potros nacen por el poder del viento o por g
versión racionalizadora estaría próxima a la utilizada por Eustacio»360. 

Por conseguinte, na Hispânia pré-romana, concretamente nos campos dos vetões, 
corria veloz, segundo Silio Itálico (XVI 364)361, o cavalo Péloro, que nascera dos 
amores de Zephyrus (o Favónio latino) e de Harpe. Além do mais, os vestígios 
arqueológicos indiciam uma cultura do cavalo de índole religiosa e político-social, em 
grande parte do território hispânico. Com efeito, este fenómeno encontra-se 
devidamente registado nas estelas do Sudoeste e, entre muitos outros achados, os 
ginetes de Elche, ou os pequenos carros votivos de bronze. E, na verdade, séculos antes 
dos latinos penetrarem nestas terras
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alo e as divindades arcaicas.  
De facto, deverá ter sido a abundância destes nobres animais, quer na Lusitânia, 

quer na Galécia que terá, de certo modo, motivado não só a importação do mito do 
vento fecundante que Varrão anotou 

ento por geração espontânea.  
No âmbito da VI Mesa Redonda sobre a Lusitânia Romana que se realizou em 

Cascais, ainda que não tenham sido publicadas as respectivas actas, Alicia Canto 
apresentou uma comunicação intitulada «Entre el mito y la realidad: las yeguas 
preñadas por el viento», onde procurou – olvidando todas as outras lendas similares que 
registámos ao longo do universo mediterrânico – encontrar uma explicação científica 
para uma origem biológica justificativa do mito. Na verdade, aquela investigadora 
defende que através da comparação das actuais raças cavalares ibéricas com a leitura 
genética de vestígios ósseos de equinos encontrados no território hoje português, poderá 
chegar à conclusão que, quer os cavalos, filhos do favónio, referenciados no mito, quer 

 
359 Cfr., v.g., Gangutia, 2002. 
360 Gangutia 2002, 39. Vide também no mesmo artigo as correlações que a autora estabelece – ao longo 
do seu ensaio – com os universos anatólio, hitita e indo-iraniano. 
361 Punica, XVI, 364. 
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particular os da uilla de Torre de Palma), possam ser garranos ou da também 
comprovadamente primitiva raça do Sorraia362. 

Face ao exposto, parece-nos que a solução apontada pela autora assenta numa 
falsa premissa. Primeiro, porque partindo da constatação cientificamente comprovada 
de que existe uma protobactéria Wolbachia que se encontra e que se transmite entre 
algumas espécies, sobretudo insectos, esta poderá ser – com base em mera suposição –, 
igualmente transmissível entre mamíferos, facto que, de per si, e de acordo com o 
raciocínio de Alicia Canto, seria o elo de ligação perdido entre o mito e uma (possível 
e/ou desejável) realidade palpável. 

Todavia, apesar da dificuldade em definir-se o conceito de mito, afirma Nuno 
Simões Rodrigues que este surgiu, sobretudo na Grécia, onde os poetas construíram um 
edifício fabuloso, cuja genealogia dos deuses, semi-deuses e heróis fundou o conceito 
de História e foi este singular posicionamento latino em relação ao Mito/História363 que 
fez com que a lenda das éguas fecundadas pelo favónio perdurasse no tempo. E aqui 
aportados, não nos devemos esquecer – como vimos já – que a lenda das éguas 
fecundadas pelo vento é, de certo modo, comum à tradição mediterrânica. Nesta 
perspectiva, não nos será difícil crer estarmos perante uma simples narrativa e não – 
                                                 
362 «En una investigación recientemente presentada en un congreso internacional he intentado acercarme a 
esta famosa leyenda desde una perspectiva menos escéptica, con el triple objetivo de tratar de identificar 
la raza concreta a la que se refería el hecho, ensayar una vía nueva de aproximación teniendo en cuenta 
los avances en los campos de la Biología Animal y la Genética (esto es, intentando averiguar si tras el 
mito podía esconderse alguna realidad biológica), y poder reivindicar de paso la inteligencia y la 
credibilidad de nuestras fuentes grecorromanas, a menudo minusvaloradas. 

121(…) es en efecto posible proponer que las razas en cuestión serían la “Garrana” o la “Sorraia”, las más 
antiguas de la Península Ibérica según los genotipos de H. Oelke; esto confío en que se pueda comprobar 
mejor cuando el Centro de Biología Animal de la Universidad de Lisboa amplíe a los restos équidos 
procedentes de excavaciones su estudio ya en curso sobre el DNA ancestral del Equus caballus en la 
Península Iberica.  
En segundo lugar, al acercarme al fenómeno (muy frecuente en plantas) de la partenogénesis, desde el 
punto de vista de la Genética moderna – un mundo para mí enteramente nuevo –, me he tropezado con 
una asombrosa proteobacteria que está en los últimos años de rabiosa actualidad: la Wolbachia, bautizada 
así por el nombre de su descubridor, en 1927. Su genoma acaba de ser publicado (PLoS-Biology, March 
2004) por el prestigioso investigador Jonathan Eisen, de The Institute for Genomic Research de 
Rockville. De esta proteobacteria, un endosimbionte, lo que más me interesó, a los efectos de la 
explicación de nuestro mito, es su papel de “clonadora natural”, y su asombrosa capacidad para trastornar 
el sistema reproductor de su huésped – donde ella se aloja –, desde la feminización de machos genéticos a 
la generación asexual de las hembras o, en algunos casos, la degeneración y la muerte prematura del 
huésped.  
Por ahora sólo está probada su presencia en algunos tipos de peces, insectos (como drosófilas, mosquitos, 
avispas y abejas), lagartos y gusanos, nematópodos y artrópodos. Pero ya se busca la posibilidad de 
hallarla en mamíferos (cfr. T. Kono et al., Nature, 22 April 2004), y de hecho un genetista de primera fila 
consultado me ha confirmado que no ve una razón para que la “Wolbachia”, u otros microbios similares, 
no puedan existir en mamíferos. Según J. Knight (Nature nº 412, July 2001): “As interest in the bacteria 
explodes, strains of Wolbachia that are in the process of being incorporated by their hosts may be among 
the evolutionary treasures waiting to be discovered”. 
La aplicación de estas modernas vías de estudio genómico pemitiría mantener como hipótesis de trabajo 
que algunos grupos equinos lusitanos pudieran haber conservado en su seno, residualmente, una 
infectación por 
 la Wolbachia u otra bacteria parecida, dando lugar a la procreación de las yeguas sin intervención del 
macho. Por falta de una explicación racional en la ciencia de la época, el hecho acabó convirtiéndose en 
un mito (…). Con todo ello por fin se alcanza también el tercer objetivo del trabajo, que era restaurar el 
buen crédito de nuestras fuentes literarias antiguas» (http://www.celtiberia.net/index.asp). 
363 Rodrigues 2005, 13-14. 
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com pretende Alicia Canto – de um fenómeno de auto-fecundação das fêmeas como 
resultado de uma infecção bacteriológica. 

Ora sucede que não sendo esta uma questão primordial para a História da Arte, 
ainda assim, se fosse possível identificar as diferentes raças de equídeos, mais do que 
uma questão iconográfica, revelar-se-ia como um aspecto interessante para uma melhor 
apreensão do circuito de difusão dos modelos. Mas, obstaculizando ainda mais esta já 
por si complicada hipótese, há que considerar que existiam na Hispania Antiga uma 
série de outras raças equídeas a considerar e cujas morfologias, mercê da manipulação 
das raças efectuadas ao longo dos séculos, decerto, já não corresponderão integralmente 
às suas primitivas características. Neste sentido, quer as fontes gregas, quer as latinas 
deixam entrever, pois, que: 

«Los escritores antiguos no han dejado una información extensa sobre la ganadería 
hispánica. De soslayo aparecen en sus escritos referencias a la ganadería, por las que es posible 
rastrear el estado de esta fuente de riqueza. Las alusiones, directas o indirectas, son escasas; pero, 
bien reunidas todas ellas, se obtiene una visión global bastante exacta. Este cuadro se completa con 
las noticias aportadas por la Numismática y la Arqueología. Algunos escritores que dan estas 
referencias en sus scritos son españoles, como Séneca, Marcial o Mela; otros recorrieron la 
Península, como César, Silio Itálico, Polibio, Plínio o el compositor del poema de la Legio VII; un 
tercer grupo se inspiró en fuentes, hoy perdidas, de autores que vivieron en la Península, como 
Estrabón, que sacó datos de Polibio, Posidonio, Artemidoro, Asclepíades y Piteas, todos los cuales 
estuvieron acá. A Liciniano, Horacio o Suetonio, cualquier gobernante de estas provincias, ex 
combatientes o comerciantes de los que pululaban por Roma, les podían proporcionar datos 
seguros. Desde el año 200 antes de J. C. pasan por España las primeras figuras, políticas o 
militares, del Imperio que se estaba gestando: los Escipiones, Catón, Graco, Sertorio, César, 
Pompeyo, etc.»364. 
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De facto, como referimos já, existia também a crença de que os cavalos hispânicos se 

reproduziam através de geração espontânea, tal deveria ser a sua quantidade e dispersão pelo 
território. Por conseguinte, para além do desenvolvimento e ordenamento agrícola que os 
romanos introduziram na Hispania, bem como a massificação, entre outras, da produção de 
garum e dos respectivos contentores, da exploração de minérios e de pedra, não existirão 
quaisquer dúvidas de que terão sido os cavalos que mais afamaram as províncias do extremo 
ocidente do Império. 

Blázquez considera, ainda, que em Olisipo deveria existir um animado mercado de 
equinos, pois a fama que aqueles adquiriram – para além dos mitos que se criaram em redor da 
sua origem – outorgava-lhes um lugar especial nas pistas dos circos. Para além destes, Blázquez 
nomeia outras raças peninsulares que eram igualmente apreciadas, entendendo aquele autor que 
a velocidade com que galopavam, aparentemente, seria um aspecto comum. Por conseguinte, e 
sem aludir a quaisquer características fisiológicas, aponta distintamente os cavalos da Meseta e 
da Andaluzia, os das Astúrias e os da Galiza. Uma outra raça habitava o norte peninsular, 
conhecida por Disex, cuja memória se perpetuou numa epígrafe (CIL II 2660), na qual se gravou 
o poema vulgarmente designado de VII Legião: 

(…) 
progeniem ut cursu certare,  
ut disice ferri  
et pedes arma gerens et  
equo iaculator Hibero  
(…) 

                                                 
364 Blázquez 1957, 159. 
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Os cavalos da Hispania eram igualmente apreciados pelos militares365, ao ponto 
de terem sido honrados com a sua gravação em moedas cunhadas na Sicília, 
acompanhados com a legenda Hispanorum. De facto, as legiões aglomeravam cavalos 
andaluzes e da Meseta, para além dos do norte e de ruços asturianos, no primeiro terço 
do século II, nas praças norte-africanas. E, muito provavelmente, terão sido as legiões a 
levar cavalos andaluzes que, recriados em África, deram origem aos potrancos 
espanhóis, os quais eram também, em pleno Baixo-Império, bastante solicitados para 
competição, conforme consta nas epístolas de Símaco e nos textos de Amiano 
Marcelino366.  

Outra linhagem, a asturcón, era constituída por pequenos cavalos, adaptados para 
a corrida e para a marcha em pisos difíceis, pois o seu colo levantado permitia ao 
cavaleiro montar com grande comodidade, como deixou claro o poeta Sílio Itálico: 

(...)  
patrium frons alba nitebat 
insigne et patrio per omnis concolor albo; 
ingentes animi, memora haud procera decusque 
corporis exiguum, sed tum sibi fecerat alas 
concitus atque ibat campo indignatus habenas. 
Crescere sublimem atque augeri membra putares367. 

Nero prezava muito estes cavalos, pois tinha particular afeição por um deles que, 
numa noite de pesadelo, já no fim do seu consulado, lhe apareceu, assustando-o 
imensamente: 
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«Sonhou também que estava a ser arrastado para uma imensa escuridão (…). Um cavalo 
asturiano que apreciava muito transformou-se num macaco na parte inferior do corpo e a sua 
cabeça, que se mantinha inalterada, emitia gritos sonoros»368.  

Também o facto de Virgílio na sua Eneida ter atribuído o nome de asturcón a um 
cavalo de um etrusco aliado de Eneias369 – entre outras razões – será indicador, parece-
nos que suficiente, para crer que esta designação, primeiro referente a uma raça cavalar 
específica, se tenha tornado sinónimo de certas qualidades físicas e psicológicas de um 
animal, o qual, independentemente da raça, fosse confortável para o cavaleiro, veloz, 
apto a qualquer tipo de piso e manso. A reunião destas características num único cavalo 
contribuiu para a fama e prestígio destes equídeos por todo o Mediterrâneo, pois, para 
além das suas qualidades intrínsecas, possuir um asturcón era sinal de prestígio social e 
económico, pelo que, seguindo este raciocínio, até os imperadores ambicionavam ter os 
seus asturcóns, conforme nos deixou testemunho Suetónio em As Vidas dos Doze 
Césares.  

Sabe-se igualmente que, em Itálica, havia ganadarias que se dedicavam 
exclusivamente à criação e venda destes animais. E este seria, decerto, um negócio 
lucrativo. Isto porque, sabendo-se que os itálicos eram grandes apreciadores de corridas 

                                                 
365 «Polibio repetidas veces da como causa de la superioridad de los cartagineses sobre los romanos el 
hecho de que aquéllos dispusieran de mejor caballería (III 110, 2; 117, 4; IX 3, 9). Livio, por su parte, 
afirma que la fuerza principal del ejército de Aníbal eran las tropas hispanas (XXVII 14, 5); como la 
caballería hispana era la mejor del ejército cartaginés, se deduce que ésta fue el cuerpo de ejército que 
más contribuyó a la victoria de los púnicos sobre los romanos» (Blázquez 1957, 168). 
366 Blázquez 1957, 170. 
367 Punica, III, 335; XVI, 348-353. 
368 As Vidas dos Doze Césares, Divino Nero, VI, XLVI. 
369 Eneida, X.  
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de carros e – entre outros indícios literários – que estes animais estavam 
excepcionalmente adaptados para este género de provas, o achamento de uma inscrição 
proveniente dessa antiga cidade (CIL VI 62, 38), reportando-se a um vendedor de 
asturcóns, parece ser um indício razoável dessa qualidade370. E, em plena conjuntura 
Baixo-Imperial, as fontes indiciam a manutenção preferencial do gosto pelos cavalos 
hispânicos, os quais continuavam a ser exportados, tal-qualmente outros produtos, ainda 
que em menor quantidade do que nos séculos precedentes: 

«Agustín, en su carta L menciona la exportación de estaño a Egipto desde Lusitana y Gallaecia. 
También podía exportar caballos para las carreras. Simmaco, en los últimos años del s. IV, escribe 
varias cartas a hispanos, propietarios de yeguadas en Hispania, aunque se ignora la zona donde se 
encontraban, pidiéndoles caballos para correr en el circo de Roma, a Sallustio, año 401 (Ep. V.56) 
que fue vir illustris y praefectus urbis Romae, que poseía extensas fincas y grandes yeguadas de 
caballos en Hispania. Su padre fue vicarius Hispaniarum en 364 (CIL VI, 1729) y residió con 
seguridad en Augusta Emerita. Del abastecimiento de caballos hispanos habla Simmaco en las 
cartas ad Stilichonem (IV.7), escrita en 399; a Helpidio, redactada en la misma fecha. A los 
caballos hispanos los califica de equos ex Hispania lectissimae nobilitatis; a un destinatário 
desconocido (VII, 48); a Messala (VII, 82); a Longiniano (VII, 97), todas ellas también del 399; de 
la misma fecha son las cartas a Patruino (VII, 105-106); a Perpetum (IX, 12). En la carta se lee: 
lectissimos genere et velocitate praestantes; a Pompeya, dama probablemente hispana desconocida 
(X, 18); a S. Flaviano (IX, 19); a S. Basso; a un vicario Hispaniarum (IX, 21); a S. Aureliano (IX, 
22); a S. Marcello (IX, 23); a Vicentio (IX, 25). Los potros lusitanos eran ya famosos por su 
velocidad al comienzo del Imperio. En la Expositio totius mundi et gentium LIX, obra de un 
oriental escrita en el año 359, Hispania exporta oleum enim el liquamen et vestem variam et 
lardum et iumenta mittens, omni mundo sufficiens»371. 

* 
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Refira-se ainda que o gosto e/ou devoção equina não foi uma prerrogativa 

exclusivamente mediterrânica, nem tão-pouco se limitou ao mito da finisterra, pois 
parece não existirem hoje dúvidas de que existiria a prática, entre os lusitanos, dos 
suouetaurilia372, um rito indo-europeu de purificação, inclusivamente comum no 
mundo romano. Mas, para além destes sacrifícios de um porco, uma ovelha e um touro, 
os lusitanos, nas exéquias de Viriato, terão promovido, em sua honra, combates entre 
mais de duzentos pares de lutadores e imolado – de acordo com práticas rituais dos 
lusitanos – algumas centenas de animais373. Podendo-se depreender, atendendo à 
conjuntura em questão, que esses sacrifícios, dado o carácter guerreiro e heróico do 
líder assassinado, possam ter integrado vários equídeos.  

                                                

Estrabão referiu também as “hecatombes” praticadas pelos povos do 
Noroeste hispânico, com origens pré-históricas, mas que se alongaram até à 
Antiguidade Tardia. Aquele autor afirmou, a propósito:  

Comem principalmente cabrito, e imolam a Ares um bode, assim como prisioneiros e 
cavalos. Fazem também hecatombes por cada espécie à moda dos gregos, como diz Píndaro: 
sacrificar tudo às centenas374.  

 
370 Blázquez 1957, 174. 
371 Blázquez 2002, 170. 
372 Pastor Muñoz 2004, 52-53. Na inscrição de Cabeço de Fráguas, Pousafoles, Sabugal refere-se: uma 
cordeira era dedicada a Trebopala, um porco para Laibos, uma ovelha para Trebaruna e um touro 
procriador para Reva (Vasconcelos 1913, 71; Maciel 2007, 34-35). 
373 Pastor Muñoz 2004, 143. 
374 In Maciel 2007, 30. 
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A prática destes sacrifícios cumpria uma matriz indo-europeia comum aos povos 
da bacia mediterrânica. 

Por conseguinte, parece inevitável que tenha existido a crença no cavalo, o qual 
terá sido, também e por ora no âmbito restrito da Península Ibérica, objecto de culto. 
Até porque são fortes os indícios de que não só junto ao Oceano, mas também no 
Levante, se terá sentido uma grande veneração por uma divindade cavalar ou protectora 
dos cavalos, possivelmente semelhante ao culto de Epona, pois, de facto, descobriram-
se em Cigarralejo, entre inúmeros ex uota, trinta e oito representações de uma égua com 
o seu potro e singulares representações de cavalos que flanqueiam figuras humanas, 
dentre as quais há a destacar:  

«(…) y entre las interesantísimas representaciones de figuras humanas flanqueadas por caballos 
del sureste de la Península ibérica hay que destacar el vaso de Elche (III/II a.C.), en el que una 
figura femenina parece abrazar a dos caballos que la flanquean. Podemos estar ante la Harpía 
Podarga y sus gemelos hijos equinos; o también ante una Medusa Gorgona como la del frontón de 
Corfú abrazando a sus hijos Crisaor y el caballo Pegaso; recordemos que en alguna ocasión es 
representada naciendo dos caballos de su cuello cortado; también hay representaciones de Epona 
flanqueada por caballos»375. 

Refira-se, por outro lado, que se conhecem algumas dezenas de relevos e 
estatuetas que se reportam aos domadores de cavalos, fundamentais, aliás, para as 
comunidades cuja sobrevivência dependia da criação e do comércio dos equinos. Por 
conseguinte, as representações do “domador de cavalos” ibéricas constituem um grupo 
homogéneo de peças de arte iconográfica e morfologicamente semelhantes. Estão 
classificados em dois grupos designados por “estante” – em que as personagens, todas 
masculinas, correm com um pé em cada um dos cavalos –, e “sedente” – que integra 
representações nas quais o domador segue sentado com uma perna à esquerda de um 
dos animais e outra à direita do segundo cavalo. Este último, constituído essencialmente 
por dois cavalos conhece uma excepção, porquanto surgem quatro cavalos em vez da 
dupla habitual. 
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As representações dos domadores de cavalos tiveram uma longínqua origem, pois 
ter-se-ão fundado na representação no “Senhor dos Animais” mesopotâmico de onde se 
terão irradiado pelo Mediterrâneo, do Próximo Oriente ao Egipto pré-dinástico, 
convertendo-se, por vezes, numa Póthnia Théron. Seja como for, no mundo egeu 
assumiu indistintamente as formas masculinas e femininas, sendo variados os animais 
que ladeavam a figura central. Mas, tal como no universo oriental tem sido difícil 
definir uma terminologia para estas figuras sagradas, inclusive no mundo grego, já mais 
perto de nós, onde existiam diversas divindades relacionadas com cavalos, 
estabelecendo-se, porém, uma inequívoca conexão com Posídon e, mais tarde, com 
Neptuno, relações estas que, independentemente da matéria plástica, deverão ter em 
conta as culturas que as produziram e os laços que estabeleceram, afinal, com o 
Domador de Cavalos376. Seja como for, o antecedente do Despótes Hippon peninsular é 
claramente helénico377.  

* 

                                                 
375 Gangutia 2002, 40. 
376 Cfr., v.g., Marín Ceballos e Padilla Monge 1998. 
377 Encontram-se estas representações em pedra, marfim e pintura, também em Rodes, Samos, 
Peloponeso, Etrúria, estas sobretudo em bronze e em terracota.  
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De facto, na II Idade do Ferro, designadamente em áreas ainda não sob influência 
fenícia ou púnica e helénica, como vimos, os cavalos estavam bem presentes no 
quotidiano dos povos ibéricos, porquanto são já numerosos os indícios – como a 
iconografia do Domador de Cavalos – de representações equestres, de cenas de caça e 
da figuração de esculturas de vulto bastante abundantes e decerto de cariz ritual, como 
os varrões do norte e centro da Península, e, no mesmo aro, representações de javalis e 
de bois celtas e, claro, de leões ibero-turdetanos.  

Todas estas esculturas e também objectos de uso comum, religiosos ou ex uota, 
constituíram parte de um léxico similar entre os diferentes povos que habitavam o 
território. De facto, encontram-se, para além das já mencionadas esculturas 
zoomórficas, outras de origem ibérica, céltica, vetã, turdetana e tartéssica. Por exemplo, 
as esculturas de Cerrillo Blanco – um conjunto detectado em contexto fúnebre 
constituído por cerca de cinquenta figuras –enquadram-se no horizonte conhecido por 
Cultura do Tejo, e a sua cronologia varia entre os séculos VII e segunda metade do V 
a.C. O final desta produção parece ter coincidido com a chamada crise do Ibérico 
Antigo, um período violento que se caracterizou pela destruição de diversos povoados, 
entre 520 e 480 a.C., de que resultou uma mudança estrutural que terá tido origem na 
batalha de Alalia, entre fenícios e gregos, que disputaram, então, a primazia pelo 
controlo comercial do litoral da Península e, séculos depois, finalmente no conflito entre 
Cartago e Roma, que ditou a vitória latina e sequente ocupação romana do território 
peninsular.  

No entanto, a Hispânia, desde há muito que se encontrava familiarizada com os 
cavalos, detectando-se, inclusive, analogias passíveis de identificar com mitos remotos, 
tanto no tempo, como no espaço (para além do Mediterrâneo oriental), cujos vestígios 
chegaram até nós entrouxados em complexos enredos, nem sempre de interpretação 
fácil ou linear: 
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«A las comparaciones con los mitos arcadios y tebanos, referentes a las facetas equinas de 
Deméter y Posidón, Gricourt añade más datos significativos: la ira de Deméter Erinis que 
comporta la esterilidad de los campos es comparada a la de Macha contra los del Ulster; la unión 
de Posidón y Medusa trae consigo el nacimiento de Pegaso «porque nació en las fuentes del 
Océano» (Hes., Th. 282), lo que coincide con los orígenes oceânicos de Macha. Pero hay varias 
otras coincidencias que consideramos interesante aducir: Rhiannon y Macha sufren su particular 
pasión, como Medusa que muere en el momento de generar a sus hijos, como Leimone encerrada 
con un caballo hasta morir o Alope encarcelada hasta la muerte y luego convertida en fuente 
después de dar a luz un niño reiteradamente criado por una yegua. Pero son Melanipe y su madre 
Hipó (ya hemos hablado de su relación con la india) las que tienen más puntos de contacto com 
Rhiannon y Macha: dotes proféticas, desaparición, vida sufrida y ocultación de su identidad, 
entrega de los hijos a otra familia. El hecho de que la epopeya celta remita a una sociedad guerrera 
de la época del hierro, con notables parecidos con la tradición heroica de los poemas homéricos, 
muy dependientes de la cultura del caballo, es lo que habría permitido que se mantuvieran 
relevantes arcaísmos comunes en el âmbito indoeuropeo. También en otra región extremo 
occidental, en la Península Ibérica, se dan testimonios en muchos casos muy antiguos y con 
notables coincidencias con lo visto hasta ahora. 

Nuestra península debió tener en la antigüedad gran capacidad ganadera, con tal 
preponderancia de las razas equinas que causó asombro a quienes sucesivamente la invadieron. Se 
reconocen además para los pueblos de la Península técnicas ecuestres muy desarrolladas y 
adaptadas a su particular terreno, así como una veneración al caballo en muchos aspectos similar a 
la que hemos visto en otros pueblos indoeuropeos, incluido el griego. Ello hace que, sobre todo los 
romanos, “descubran” en suelo peninsular el esquema A. Silio Itálico, gran conocedor de la 
tradición épica, al caracterizar a los aliados hispanos de Aníbal, menciona en vv. 3.376-7 el tema 
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de los “domadores de caballos” (los celtas eporediae etc.) y a continuación, en 378-383, el de la 
fecundación de las yeguas por el viento, con el resultado de prole excelente, pero de corta vida»378. 

Na Hispânia, por sua vez, os ludi romanos, que, desde o século II a.C., se iam 
tornando frequentes no sul e no levante, acompanharam o avanço militar no território, 
consolidando-se no século I a.C. e nas diversas cividades indígenas, que passaram a 
acolher estes jogos. Os divertimentos pré-romanos (talvez não muito diferenciados) 
foram cedendo espaço aos espectáculos romanos, que adoptaram como seus, 
apresentando-os inclusive nos dias festivos379. E aqui aportados relembremos as 
palavras de Virgílio na sua épica latina relativas às corridas de cavalos: 

«Mais uma vez, como de costume, Virgílio mescla tradições heterogêneas na composição 
de seu poema. 
 Depois de relatar essas solenidades rituais, o poeta prepara o terreno para falar, enfim, dos jogos: 

Exspectata dies aderat nonamque serena 
Auroram Phaetontis equi iam luce uehebant... 

(104-105) 

(“Chegara o dia esperado e os cavalos de Faetonte conduziam já a nona aurora com uma luz 
serena”)»380. 

Como se sabe, a organização socioeconómica romana assentava os 
seus princípios basilares nas corporações profissionais, pelo que, se os 
gladiadores estavam inscritos nas familiae gladiatoriae e os actores nas 
greges scaenici, os corredores de cavalos integravam as factiones 
circenses:  
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«En cuanto a los juegos del circo, en Roma y durante la Antigüedad Tardía  en 

Constantinopla las factiones dominaban su organización, pero también está documentada su 
presencia en ciudades provinciales; tal es el caso, por ejemplo, de Tarraco [CIL II 4315] y de 
Calagurris en la península Ibérica. Por tanto, su ámbito de acción se extendería desde Roma a las 
grandes y medianas ciudades provinciales. En época alto-imperial había 4 grandes factiones, las 
cuales se definían por el color de la túnica de sus aurigas: albata (blanca), russata (roja), prasina 
(verde) y veneta (azul). Se discute si en las capitales provinciales las factiones dispondrían de 
delegaciones o alquilarían stabula equorum. En todo caso, teniendo en cuenta el elevado número 
de caballos requeridos para celebrar un día de juegos en el circo (varios centenares), el editor debía 
procurarse al margen de las factiones algunos ejemplares, tal como hizo en el año 399 el senador 
romano Quintus Aurelius Symmachus, quien para los juegos de la pretura de su hijo mandó cartas a 
conocidos hispanos suyos para que le consiguisen un buen número de caballos de carreras»381. 

A iconografia alusiva à temática circense era também divulgada através de objectos de 
uso comum, como eram os produtos resultantes do artesanato “proto-industrial” então vigente, 
como as cerâmicas de mesa e lucernas, cujas cronologias recuadas conflituam com as teses 
ordinárias, ainda que se tenham mantido Império fora até épocas bastante tardias. De facto, o 
desmedido acolhimento dos ludi na Hispânia (e, de certa forma, por todo o Império) promoveu 
também a reprodução em série de objectos de uso comum ou decorativo que obtiveram grande 
aceitação, respondendo assim ao gosto de uma vasta clientela382.  

                                                 
378 Gaguntia 2002, 32-35. 
379 Ceballos Hornero 2002, I, 120. Sobre esta matéria vide também Blázquez 1999. 
380 Cardoso 1996-1997, 107-118. 
381 Ceballos Hornero 2002. 
382 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
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O mesmo terá sucedido com objectos de gosto e valor mais refinados – decerto apenas 
acessíveis às classes mais abastadas –, como os que se poderão enquadrar no âmbito das jóias e 
da glíptica; do vidro e do bronze, incluindo pequenos grupos escultóricos e estatuetas 
representando aurigas, permanecendo gravado nalgumas delas os nomes dos atletas e/ou dos 
cavalos; do ouro, da prata e do cobre; das moedas e de muitos outros artefactos, tudo factos, de 
per si, reveladores do gosto, quiçá exacerbado, como se já vivia e sentia o fenómeno circense, 
das corridas, dos aurigas vitoriosos e dos cavalos vencedores, numa dinâmica cuja origem 
mergulhara mesmo na época imperial (até cronologias bastante avançadas) na penumbra do mito 
feito história que, no século III, se impôs de forma inequívoca nos opera musiua. 

Tendo como base esta premissa – e também porque só a partir do século II é que se terão 
começado a «desarrollarse corrientes y matices regionales»383 – cremos que não se tratou de um 
fenómeno isolado, não podendo esquecer muitas outras formas ex arte alusivas à temática 
cavalo/auriga/circo, não só romanas, mas também como produtos de substratos ancianos, mais 
ou menos comuns a um universo mediterrâneo, como, aliás, já vimos.   

Este fenómeno impôs-se, antes pelo contrário, como consequência de uma série de 
factores sócio-políticos, económicos, religiosos, culturais e artísticos, pois não poderemos 
olvidar, entre outras, a lei de Vrso (Osuna, Sevilha), uma colónia fundada, pouco depois do 
assassinato de César, por plebeus de Roma, que estatuiu a obrigatoriedade de as altas 
magistraturas oferecerem espectáculos de teatro, de circo e com feras em honra da tríade 
capitolina e a Vénus, porque havia a convicção de que o ditador descendia daquela deusa. 

Isto, obviamente, sem esquecermos o outro extremo da cronologia, 
como seja, o mosaico de ANTONIA VETIA, datado do século IV 
(Iconographia, n.º 45), no qual se patenteia entre uma série de 
elementos decorativos, aparentemente desconexos, um cavalinho384. 
Este pequeno cavalo tem paralelo aproximado, ainda que ostente um 
programa narrativo melhor ordenado e mais coerente, em Tabarka, na 
Tunísia, designadamente na Chappelle des Martyres385. Apesar de a 
inscrição patente no mosaico nada indicar, para Palol, a presença de 
um cordeiro – que lembra o Agnus Dei de Ampelius de Tarragona – 
sugere que Antonia Vetia possa ter sido uma cristã386. 
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E, mais adiante, a lápide sepulcral do auriga emeritense Sabianus 
de que se conserva fragmento, de mármore branco, com cronologia 
atribuída já aos começos do século VI387, cuja reconstituição é a 
seguinte:  

SABINIANVS AVRIGA 
REQVIEVIT IN PACE ET VI (XIT AN)NIS XLVI DI(¿). 

* 
Decimus Iunius Iuvenalis (um autor de transição do século I para o 

II) redigiu as suas Sátiras, de que nos interessa particularmente o Livro 
X (78-81), onde escreveu: 

[Populus Romanus] nam qui dabat olim 

imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se 

                                                 
383 Moreno González, 1995, p. 121. 
384 Blanco Freijeiro 1978ª, 47, n.º 33, lám. 55. 
385 Duval 1976, 64, fig. 33. 
386 Palol 1967, 336. 
387 Nogales Basarrate 2000, 89, lám. LII.  
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continet adque duas tantum res anxius optat 

panem et Circenses.  

Trata-se, sem dúvida, de um comentário satírico aos ludi circenses, ainda que a 
famosa referência ao “pão e circo” – precisamente o título deste capítulo – possa 
oferecer-nos uma dúplice leitura, primeiro a de Dina Maria Baptista Abreu que, não 
renegando o carácter irónico do texto, encontra também uma praxis comum nos circos, 
isto é, a distribuição de trigo pelas clientelas com o intuito de se manterem fiéis aos seus 
patronos:  

«Poderemos afirmar que, para além de ser sobretudo pão que se distribuía durante os jogos 
e do trigo ser desde logo um dos principais alimentos que se comprometera o governador a 
distribuir, Juvenal é um satírico cujas sátiras falam não somente por aquilo que afirmam, mas 
também, e sobretudo, pelas palavras escolhidas e pelas imagens que pinta»388. 

Mas encontramos igualmente uma segunda leitura dos escritos do poeta que se 
traduz objectivamente por um nítido (re)aproveitamento da sua linguagem – sobretudo a 
partir do século IV – por autores cristãos, através do processo da “intertextualidade”, em 
que se glosam os seus escritos como arma de arremesso contra um paganismo 
decadente. Ou seja, a obra original de Juvenal assume-se como hipotexto – isto é, a 
obra-mãe – e os autores cristãos que trabalharam (e manipularam, inclusive, as Sátiras) 
produziram um hipertexto que ia ao encontro de um ideário político-religioso, de sinal 
contrário:  

«En las dos centurias que siguieron a la muerte del poeta de Aquino, su obra quedo 
prácticamente sumida en el olvido. Las razones de tal silencio quizás deben buscarse en el gusto 
literario por el arcaísmo dominante bajo los Antoninos y en la relajación de la moral pagana -
contra la que el satírico se convirtió en abanderado- que presidió los siglos II y III d.C. 129Sin embargo, en las postrimerías de la Antigüedad, en el s. IV, un cambio en el gusto 
literario, que de nuevo vuelve su mirada hacia los clásicos, motivó también un renovado interés 
por las Sátiras de Juvenal. Pero ¿por qué Juvenal resurge como modelo junto a vates tan excelsos 
como Virgilio y Horacio? Parece claro que la mayor permisividad de esta época en la 
manifestación del pensamiento cristiano encontró en el satírico un apoyo inestimable para la 
defensa de los valores morales y para el ataque contra el vicio. 

Sus Sátiras se prestaban por su tono y contenido a ser fuente de inspiración para los 
cristianos, a la que acudían, en su crítica a la corrupción de costumbres y virtudes que el 
paganismo había ocasionado, para tomar bien las frases más célebres de Juvenal, bien los motivos 
y la forma en su ataque contra los vicios. El poeta de Aquino se procuró, por lo tanto, un destacado 
lugar junto a autores como Virgilio entre los preferidos por los escritores cristianos. 

(…) 
La varia influencia del poeta de Aquino en los autores cristianos conviene contemplarla 

desde una perspectiva que le confiere una nueva dimensión que mira más allá del hecho literário 
en sí. Así pues, la huella del satírico en autores tan distantes geográficamente como Ausonio, 
Claudiano, Prudencio, Prisciano, resulta muy significativa y merece una valoración en el terreno 
de la Historia de la transmisión, ya que podría apuntar hacia una difusión de copias de las Sátiras 
por la Galia, el Norte de África y Alejandría (Egipto)»389. 

Tudo isto sucedeu, curiosamente, na altura em que se recuperavam também os 
clássicos do século I, provavelmente pela antiga elite aristocrática que vivia agora nas 
suas uillae, ou seja, uma determinada cultura de matriz urbana deslocou-se, também de 
certa forma, para o universo rural, enquanto que na cidade se ia impondo uma nova elite 

                                                 
388 Abreu 2001, 53. 
389 Abreu 2001, 54. 
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menos culta e letrada do que a velha nobreza outrora dominante. Por isso, é natural que 
os temas vernáculos tenham começado a impor-se na cidade e, de facto, os mosaicos 
circenses afirmavam-se como modelo preferencial, sobretudo, atendendo aos exemplos 
contabilizados em meio urbano. Face a esta justificação, ainda que sumária e recorrendo 
a pequenas obras artísticas e de uso comum, bem como à arte da escrita, prova-se que os 
pressupostos que normalmente se utilizam para aferir os critérios não podem ser 
unidireccionais (no que concerne, sobretudo, às análises historico-artísticas). Por isso – 
e na esteira de Justino Maciel –, há que atender a um fenómeno mais vasto e complexo, 
com múltiplos cambiantes:  

«[a] arte ficou indelevelmente marcada por este contexto de mudança, dinamizando até ao 
paroxismo a tensão entre o significado e o significante nas imagens tradicionais, preparando assim 
o advento de signos e comportamentos artísticos novos»390.  

Fenómeno que, na arte musivária, se viria igualmente a reflectir no horror uacui 
constante nos mosaicos baixo-imperiais de que os mosaicos circenses constituem 
também exemplo, não só pelo ênfase dado à pista, mas também ao tribunal e à 
decoração da spina, onde, não raras vezes, se podem observar representações marginais 
à temática; nos aurigas vencedores, ataviados por uma decoração exacerbada e os 
cavalos, que sobressaem dentre intrincadas formações geométricas ou de cariz 
vegetalista, senão mesmo, como o cavalo central de Torre de Palma, ostentando 
possíveis insígnias do triunfo391. 

Assim, à súmula dos factores enunciados – à qual deverá acrescer o facto de a 
antiga aristocracia ter procurado refúgio nas suas uillae –, impôs-se no meio urbano 
uma nova classe em ascensão económica e social, ansiosa por registar os seus feitos, 
designadamente os seus patrocínios pro bono publico ou pessoais, porquanto, para 
Regina Bustamante, na sociedade Antiga e Tardo-Antiga: 130

«o domínio da escrita era privilégio de poucos e os documentos escritos tinham circulação restrita, 
a imagem constituiu-se em uma forma de comunicação com maior alcance que a escrita. 
Contemplando ou fabricando-a, quotidianamente as sociedades antigas a utilizavam, decifravam e 
interpretavam, recontando narrativas míticas e familiarizando seus integrantes uns com os outros 
através de representações de situações vivenciadas ou idealizadas. Nesta comunicação, 
privilegiamos o modo de produção do sentido da imagem, que foi inserida na ordem do texto, 
precisando, portanto, ser lida para ser compreendida, o que demanda de seus leitores uma atitude 
interpretativa. A imagem é uma ferramenta de expressão e comunicação, pois transmite uma 
mensagem visual para outro, composta de diversos signos; é uma linguagem. O produtor da 
imagem encontra-se em uma relação dialéctica com sua sociedade: produz por diversas 
motivações culturais e sociais e seus produtos retornam à sociedade reforçando, criticando ou 
formulando novos valores e práticas. Dificilmente, se cria algo que não seja compreendido, que 
não tenha um significado para os membros de sociedade em que vive. Para se compreender o 
sentido das mensagens, ou seja, interpretá-las, deve-se conhecer a sociedade, sua cultura e os seus 
códigos de linguagem»392.  

 

1. LUDI CIRCENSES 

                                                 
390 Maciel 1995, 103. 
391 Fabião 2006, 106. 
392 Bustamante 2004. 
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Todo o que cobiçar a palma olímpica 
por uma entrega à cria de cavalos 
e como todo aquele que à lavoura 
que ofertar novilhos mais robustos, 
ambos terão cuidado especial 
em escolher-lhes a mãe.  
(…) 
A mesma escolha em gado cavalar: 
cuidado atento com aquelas crias 
que destinas um dia a ser semente. 
(…) 
Não vês como saídos das cocheiras, 
arrebatam os carros o terreno 
e no veloz correr, na brava luta, 
vai exaltando o espírito dos jovens? 
Palpitam na esperança da vitória 
E se abatem no medo de falhar. 
a chicote se incitam os cavalos 
e lhes soltam as rédeas, ardem eixos, 
ora sobem ou baixam como ao vento, 
ao assalto dos ares pelo espaço, 
sem demora nenhuma e sem repouso. 
A poeira amarela se levanta, 
os da frente molhados por espuma 
pelo resfolegar dos que atrás seguem, 
e pelo amor da glória como vão, 
o que fazem por gosto da vitória. 

131

Erictónio foi deles o primeiro 
que ousou o dirigir quatro corcéis 
e manter-se de pé, já vencedor. 
Lépitas Peletrónios foram eles 
que primeiro montaram, deram freio, 
fizeram voltear ou ensinaram  
cavalo a suportar o cavaleiro 
das armas revestido e galopando. 
Custoso é conseguir o bom cavalo 
para um ou outro fim, os criadores 
antes de tudo querem juventude,  
ardente coração, velocidade.  
(…) 
Mas, ao quarto Verão duns outros três, 
comece nos volteios, passo acerte, 
alternas curve as pernas nas corridas. 
Aposte no voar mais do que o vento 
e, como se sem rédea, mal as patas 
deixem que marca for pelo terreno, 
(…) 
Aí voa Aquilão, ao mesmo tempo 
varre campo lavrado e mar aberto, 
se cobre de suor nosso corcel 
para chegar às metas duma Eleia; 
por galopar nas pistas, logo a boca 
uma espuma sangrenta lhe desborda, 
ou dócil o pescoço lhe aguenta 
o carro que na Bélgica suspendem. 
Logo que está domado já pode ele 
ganhar mais corpo com um bom ferrejo, 
pois se antes o tivesse o dono feito 
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altivo ficaria, já ninguém 
para o trabalho dele disporia, 
contra o chicote estava ou freio de puas393. 

De facto, e apesar do exposto ao longo do presente texto, não existirão dúvidas de 
que os antecedentes imediatos dos ludi circenses romanos radicaram nas tradições 
etruscas e terão consistido nas primeiras celebrações oficiais de Roma, os Consulatia, 
que decorriam a 21 de Agosto, em memória do rapto das Sabinas pelo fundador da 
Vrbs. Por conseguinte, as provas hípicas romanas, ao vincularem-se, nos seus primeiros 
tempos, à tradição etrusca detinham uma correlação com os cultos agrícolas e não – 
como se tem generalizado – com a divindade infernal Consus. Assim, de certa forma, 
cada volta à pista simbolizava um ciclo agrário e os cascos potentes calcando a terra em 
cada passada larga tinha como objectivo estimular as forças subterrâneas, enquanto que 
a competição servia para revitalizar os deuses campesinos e marciais394.  

Existem outras teses a propósito da origem das provas de circo, designadamente a 
do adestramento militar ou a da pura exibição do cavalo como status aristocrático. Se no 
início também as provas helénicas se prendiam com os ciclos produtivos da natureza, no 
século V a.C. encontravam-se já libertos e escravos ao serviço de familiae quadrigariae 
que se tornaram dominantes e, como consequência, o carácter mágico-simbólico que lhe 
ditara a origem, subsumiu-se no espectáculo desportivo. Foi, pois, neste contexto, que 
em Roma surgiram as factiones que durante o Alto-Império – decerto sob a batuta de 
cidadãos poderosos e/ou endinheirados – dirigiram o cada vez mais próspero negócio 
em que as corridas se haviam transformado, não só na capital imperial, mas em todas as 
províncias, tendo desempenhado um importante papel na vida municipal e, 
inclusivamente, na macroeconomia antiga. 

132 Por tudo isto, quando Augusto redigiu as suas Res Gestae, é possível constatar 
que os ludi se encontravam já devidamente organizados e bem definidos os limites de 
cada prática. Todavia, naqueles tempos mais recuados – sem olvidar a minuciosa 
descrição de uma corrida de circo na Ilíada, de Homero, cuja datação está circunscrita 
ao século VI a.C. –, parece-nos evidente que o circo terá sido o primeiro grande ludus, 
ao qual, com o correr dos tempos, se foram aduzindo outras modalidades, muitas das 
quais viriam a autonomizar-se e ocupar um espaço próprio nos divertimentos romanos.  

Por conseguinte, as corridas de cavalos podiam ser então complementadas com 
outros jogos (provas de luta, torneios atléticos, combates de gladiadores e uenationes) 
ou culturais, com representações teatrais – ainda que a dramaturgia de matriz latina só 
se tenha desenvolvido entre os séculos III e I a.C. – e musicais, porém com a definição 
de modelos arquitectónicos próprios para cada actividade e a sua implementação por 
todo o território romano, sobretudo no âmbito das reformas augustanas. Como adiante 
se verá, o circo manteve estas actividades paralelas apenas casuisticamente e a título 
excepcional. Augusto promoveu, com maior frequência, a realização dos já antigos e 
nobres jogos troianos «de crianças maiores e menores», nos quais participavam, a 
cavalo, os filhos da aristocracia que, deste modo, expunham ao público o valor da sua 
estirpe e honravam a linhagem donde provinham395. 

Refira-se, por outro lado, que os ludi circenses, para além das corridas de carros 
que constituíam o momento alto do espectáculo, incluíam também outras circunstâncias, 
                                                 
393 Virgílio, Geórgicas, III, 95-100. 
394 Ceballos Hornero 2002, 407. 
395 Suetónio, Os Doze Césares, Divino Augusto, XLIII. 
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designadamente provas hípicas e acrobacias sobre cavalos, saltimbancos que, mantendo 
uma antiga tradição cretense (documentada, pelo menos, já desde o II milénio a.C.), 
saltavam, recorrendo a trampolins, acima dos touros que investiam sobre os atletas396.  

Ao abrir os jogos, havia um cortejo religioso, no qual se incluíam todos os 
participantes. Nesta pompa circenses desfilavam, de acordo com as descrições de 
Dionísio de Halicarnasso (Antiguidades Romanas VII) e de Ovídio (Amores III) os:  

«iuvenes, aurigas, atletas, músicos, danzantes, magistrados y los portadores de objetos religiosos. 
Trás la pompa los magistrados realizaban sacrifícios en honor de los dioses antes de dar comienzo 
a los juegos»397.  

Preponderavam as corridas de quadrigas sobre as outras actividades desportivas e 
malabarismos, pelo menos no que concerne à Península Ibérica, cujos opera musiua 
retratam, com bastante relevo, as corridas e os cavalos vitoriosos, ainda que o principal 
destaque recaia sobre o auriga vencedor. As provas, no entanto, começavam a 
organizar-se nas vésperas, designadamente, as das quadrigas e bigas, existindo, ainda, 
testemunhos – porém mais invulgares – de carros tirados por três cavalos e dez cavalos 
(recordando-se aqui, a título de exemplo, que Nero se terá apresentado nos Jogos 
Olímpicos num carro puxado por uma dezena de esplendorosos cavalos brancos398):  

«Los calendarios conservados (…) muestran que la víspera de los juegos se producía la 
equorum probatio de los corceles que iban a correr. Los carros salían desde las carceres a la señal 
del magistrado que presidía los juegos que agitaba la mappa. Normalmente estas carreras se 
disputaban a 7 vueltas [Aulo Gelio: Noctes Atticae III 10, 16; Casiodoro: Variae 51; San Isidoro: 
Etymologiae XVIII, 37], más de 5 km en el Circo Máximo, distancia que tardarían alredor de 10 
minutos en recorrer, alcanzando en las rectas 75 km/h (…). Pero sumando los preparativos cada 
prueba duraría una media hora (…), por lo que se organizarían normalmente entre 10 y 24 carreras 
(missus) cada día de juegos [Dión Casio: Historia Romana LXV 7 y LX 23], aunque en ocasiones 
en la capital llegaron a alcanzarse el centenar de missus en un solo dia [Suetonio: Vita Domitiani 
IV 3]. En cada missus competían de 4 a 12 carros, normalmente agrupados en 4 equipos 
(factiones). El coche mejor colocado en la salida para tomar las curvas era el que estaba más a la 
izquierda, por lo que se sorteaba la posición en las cárceres [Tertuliano: De Spectaculis XVI]. No 
obstante, para ganar era necesario que el auriga, además de de disponer de caballos veloces, 
tuviera una buena técnica y táctica, ya que las carreras eran muy accidentadas, produciéndose 
bastante naufragia, a pesar de la existencia de jueces que velaban por el buen desarrollo de la 
competición. Los aurigas procuraban ir lo más pegados posible a la spina central para reducir la 
distancia a recorrer. Y la táctica habitual del auriga estribaba en dificultar las maniobras del rival 
sin dejarse molestar por aquél (…). Además, los carros eran ligeros, de madera y com ruedas de 6-
8 radios, para alcanzar mayor velocidad (…), y por tanto, propensos a quedar destrozados en un 
choque. Por ello los aurigas iban protegidos com cintas de cuero y portaban en el cinto un cuchillo 
con el que en caso de vuelco cortar las riendas, las quales llevaban sujetas alredor del torso para 
poder dirigir los caballos únicamente con la mano izquierda ya que la derecha la tenían ocupada 
com el látigo»399. 
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Este fervor, vivenciado até ao limite pela população, teve como consequência a 
distensão destes espectáculos que, rapidamente, ultrapassaram os antigos limites 
temporais impostos, tornando-se frequente a sua realização, sempre como um acto 
religioso e/ou evergéta, pois se no início do Império duravam cerca de dois ou três 
                                                 
396 Acerca deste antigo costume que pelo facto de não se encontrar patente qualquer representação destes 
jogos nos mosaicos compilados, parece-nos ser extemporânea a sua inclusão no nosso estudo. Ainda 
assim, sobre esta matéria, vide Blázquez, José Maria – «Venationes y juegos de toros en la Antigüedad», 
Zephyrus, 13. Ediciones Universidad de Salamanca.  
397 Ceballos Hornero 2002, I, 120-121. 
398 Suetónio, Os Doze Césares, Divino Nero, VI, XXIV. 
399 Ceballos Hornero 2002, I, 121-122. 
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meses, nos últimos tempos cobriam já um lapso temporal que chegava a atingir o meio 
ano400.  

Este aspecto, aparentemente, um simples pormenor, veio a assumir um papel 
capital no fácies urbano, pois com a vulgarização dos ludi circenses – decerto um 
processo gradual e não isento de contradições – houve a necessidade (não só com o 
intuito de nobilitar ainda mais este prestigiado desporto, mas também com a intenção de 
se pouparem recursos) de se substituírem as pistas com tablados de madeira por 
estruturas perenes. Este fenómeno, segundo os indícios apontam, terá começado a 
impor-se com os flávios que, além de elevarem uma série de ciuitates ao estatuto de 
município, promoveram, também nesse âmbito, uma série de novas reformas urbanas, 
nas quais poderemos incluir a construção de circos nas cidades401, sobretudo nas mais 
faustosas, sendo conhecidos, até ao momento, na Península Ibérica, circos em Colonia 
Patricia Corduba, Emerita Augusta, Toletum, Tarraco, Saguntum, Calagurris, Italica, 
Valentia, Laminium, Mirobriga e, mais recentemente, em Felicitas Iulia Olisipo. No 
âmbito da amplitude dos contextos que temos vindo a evidenciar, a arquitectura dos 
circos também evolucionou ao longo do tempo, pois, nos primeiros jogos de que há 
notícia, estes resumiam-se a celebrações de cariz religioso (e fúnebre) e, por isso, 
detentores de calendários reduzidos.  

Neste sentido, as primeiras pistas eram improvisadas. Mais tarde, introduziram-se 
os temporários tablados de madeira – os saepta –, mas o alargamento da prática 
circense, pelo menos até cerca de meio ano, justificou que nas cidades se erigissem 
estruturas perenes, as quais, grosso modo, obedeciam a um modelo arquitectural, tal 
como outros grandes edifícios públicos. O circo, bem como o teatro e o anfiteatro, 
tiveram especial desenvolvimento em Roma e viram os seus modelos espalhar-se pelas 
províncias, difundindo-se pelas principais cidades, que tiveram a felicidade de receber o 
mecenato imperial ou que encontraram no típico evergetismo romano o financiamento 
que permitiu que estas estruturas passassem, também elas, a integrar as suas paisagens 
urbanas, determinando, em absoluto, o prospecto monumental dessas ciuitates.  
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Assim, o circo, cujos antecedentes se encontram, como se viu, nos hipódromos 
gregos arcaicos e nos antigos etruscos, delimitando-se o circuito com troncos, no 
primeiro caso, e com pedras brancas que definiam as metae, no segundo. Mas os 
romanos, e face ao que temos vindo a expor, a partir do momento em que o circo se 
banalizou como espectáculo de massas, delinearam um arquétipo que, com ligeiras 
variáveis, se expandiu. Designadamente, a pista, com uma variação entre os 300 e 600 
metros de comprimento, por 50 a 80 metros de largura, dividida por uma spina, cujo 
grau de obliquidade respeitava a orientação da cauea, permitia que se atingissem 
velocidades maiores nas provas, chegando a atingir nas rectas setenta e cinco 
quilómetros por hora e, no Circo Máximo, cada corrida, em média, demorava cerca de 
trinta minutos e dando-se por concluída após sete voltas ao recinto. 

Completava a estrutura edificada, na extremidade mais rectilínea, a zona dos 
cárceres de onde partiam os carros, mal era dado o sinal de partida402; o carro que ficava 
mais à esquerda à saída era o melhor posicionado para a corrida, pelo que essa posição 
era tirada à sorte. No entanto, o que em princípio poderia ser tido como uma vantagem, 

                                                 
400 Bustamante 2004. 
401 Yacoub 1994, 149. 
402 Ceballos Hornero 2004, II, 583-585. 
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caso não se possuísse um bom conjunto, poderia ser causa de naufragium. Até porque, 
de acordo com Vitrúvio, o modo de atrelar aos cavalos obrigava a que os animais mais 
potentes puxassem pelos mais fracos, o que poderia redundar em acidente, caso o 
segundo cavalo não tivesse condições físicas para acompanhar o conjunto e provocasse 
a distensão excessiva das tiras de couro que o prendiam ao jugo:  

«De modo idêntico, os animais de tiro puxam equilibradamente as cargas quando os seus 
jugos são mantidos centralmente por tiras de couro a que estão ligados. Mas quando as bestas são 
de valor desigual, e uma, puxando mais, ultrapassa a outra, a tira de couro ao ser arrastada, põe 
uma parte do jugo mais longe, o que auxiliará o animal mais fraco. Assim, se nos varões e nos 
jugos não se dispuserem ao meio, mas descentradamente, as tiras de couro, quanto mais se afastar 
uma tira em relação ao centro, tanto mais ela ficará reduzida e a outra longa, se os dois lados do 
jugo oscilam à volta do eixo central ao qual a tira de couro está ligada, a parte mais longa descreve 
uma linha curva mais ampla, e a parte mais reduzida, uma linha mais curta»403. 

O fenómeno circense, todavia, foi assumindo uma dimensão tal que muitas 
estruturas foram sendo ampliadas, restauradas e enriquecidas, como constituirão 
exemplos o embelezamento do circo de Olisipo, recentemente descoberto404, e o 
augústeo circo emeritense que, ainda no século IV, foi alvo de grande restauro, 
conforme epígrafe descoberta no local, inscrita numa placa rectangular e que atribui a 
reforma aos filhos de Constantino: 

FLORI FATISSIMOS VLO FAVENIE  
FELI TATE DOMINORUM IMPERATORUM QUE  

NOSTROS  
ETIMVIVL CONSTANTIETFLAVIVL SVITORUM FORTISSI  

MORUM QUESEMPER AVGVSTORVM CIRCUM V IVSTATECONLAPSUM  
TIBERIVS.FLAV.LAETVS.VC.COMES COLVMNIS ERIGI V OVIS ORNAMEN 135

TORUM FABRICIS CINGIA VISIN VNDARI DISPOSVIT ADQUE  
ITAINSISTENTE. V. D. IVLIVS A TVRNINO. PL. ITA CONPETENTER  
RESTITVTAEIVS FACIES SPENDIDISSIMAE COLONIAE EMERITEN  

SIVMQUAM MAXIMAMIPIOVITN. OLVPTATEM 

Os edifícios de espectáculos constituíam espaços cómodos, partilhados por 
milhares de pessoas, onde se cruzavam diferentes formas de comunicação 
encaminhando-se todas elas para o objectivo primordial – sobretudo nas províncias – de 
perpetuar a família provincial e a casa imperial, na suprema figura do princeps. Este 
facto, juntamente com as virtudes imperiais – a Victoria, a Pax Augusta e a Pietas – 
suportava também o culto imperial e garantia a presença das populações naqueles 
espaços carregados de simbolismo. Expandindo o fenómeno da romanização, 
encontrou-se, assim, na romanidade, um regime consolidado que proporcionava aos 
seus cidadãos um certo bem-estar do qual derivou, entre outros fenómenos que não 
importa trazer à colação, a pax romana405, mesmo nas épocas mais tardias, em que a 
filosofia dominante diferia já das dos primeiros séculos do Império. 

* 

Refira-se, ainda a propósito, que as cenas das corridas de cavalos eram 
frequentemente usadas na decoração que, numa perspectiva evergéta, ornamentava 

                                                 
403Decem Libri, X, III, 8. 
404 Sepúlveda et alii 2002, 259; Duarte e Santos 20-03, 179-180. 
405 Nogales Basarrate 2000, 33. 
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igualmente edifícios públicos, quer fosse ao nível da pintura, da escultura, ou dos opera 
musiua. Tendo presente este pressuposto, será hoje relativamente fácil entender o 
percurso “universal” de uma iconografia que, depois de definido o arquétipo primordial, 
evoluiu e difundiu-se através da forma artística, como representação de corridas onde 
era vulgar aduzir a cena do naufragium como um elemento dramático (recorde-se aqui o 
fresco de Vulcos, no qual se patenteia esta mesma cena). O mesmo sucede também no 
singular e já desaparecido mosaico de Colonia Aelia Augusta Italica (Iconographia, n.º 
46)406, com cronologia de transição do século III para o IV407, cuja iconografia se 
destaca dos restantes pavimentos, não sendo, em absoluto, consentânea com os 
mosaicos atinentes à temática circense entretanto compilados. De facto, evidenciam-se, 
para além da já referida cena de naufragium, um cavaleiro e um outro que parece 
montar o equídeo, um carro atrelado ao respectivo cavalo mas sem condutor. Três 
homens apeados, amparam o do meio que dá mostras de aleijado. E uma figura isolada 
poderá ser o sparsor.  

Ora esta disposição anacrónica das personagens e do padrão poderá dever-se 
eventualmente ao facto de estarmos perante um unicum, pelo menos ao nível peninsular. 
Porém, e atendendo à razão de este mosaico estar dado como desaparecido, não será 
possível fazer uma acareação directa entre o pavimento e o desenho de Laborde. 
Subsistem, no entanto, três outros desenhos mais ou menos coevos, os quais, e apesar 
das diferenças notadas entre todos eles, nos aspectos que interessam directamente a este 
estudo, são consentâneos.  

Face ao exposto, e desconhecendo se os desenhos foram tirados ao natural ou se 
se inspiraram uns nos outros, parece – caso não venham a surgir novos elementos – 
difícil, senão mesmo impossível, classificar este mosaico no âmbito ordinário da 
temática circense (ainda que não deixe de o ser), pois, e a crer na correcção posta nos 
desenhos, a sua iconografia não se enquadra, de todo, na representação canónica de um 
ludus circensis, atendendo, sobretudo, à disposição das figuras.  
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Entretanto, nos chamados mosaicos de Barcino (Iconographia, n.º 23), do século 
IV408, e no da Torre de Bell-Lloc, em Barcelona (Iconographia, n.º 24), da transição dos 
séculos III para o IV409, encontramos uma representação mais consentânea com a 
vulgata musiva. Todavia e, conforme referimos no capítulo dedicado à Iconographia, 
estes mosaicos apresentam algumas particularidades que podem encaminhar no sentido 
de poder acreditar estar-se presente um mosaico narrativo que conta a história de uma 
corrida, em que é vencedora a equipa verde (para López Monteagudo) e a branca (para 
Blázquez), ou, como propõe Guardia Pons, tratar-se-ía apenas de uma iconografia 
estereotipada e não o “retrato” de uma corrida em concreto. Na verdade, considera ainda 
aquela investigadora que o mosaico de Barcino, onde as inscrições de sobrepõem de 
forma avassaladora e acompanham o circuito da corrida, constitui um caso único na 
musivária hispânica, com paralelos na África do Norte410.  

Face ao exposto, quer a atribuição de nome aos cavalos, quer aos respectivos 
aurigas poderão não significar estar-se perante o retrato de uma corrida em concreto, 
                                                 
406 Blanco Freijeiro 1978ª, 55-56, n.º 43, láms. 61-73. 
407 Vide também acerca deste mosaico o capítulo Cripto-História da Arte: uma Breve Abordagem Acerca 
dos Mosaicos Perdidos. A Trans-Memória das Imagens: O Exemplo dos Mosaicos Destruídos no Espaço 
Cristão Durante a Antiguidade Tardia. 
408 Guardia Pons 1992, 42-47, láms. 4-9. 
409 Ceballos Hornero 2004, 428-431; Guardia Pons 1992, 49-58, láms. 11-18. 
410 Guardia Pons 1992, 315. 
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mas poderão tão-somente, indicar as preferências do senhor da domus por determinados 
conjuntos (reais ou fictícios). A legenda visível na área do tribunal, tanto se poderá 
reportar ao autor do mosaico como ao proprietário. Nesta perspectiva, relembremos que 
na época baixo imperial alguns mosaicos eram assinados, referindo Lancha e Dunbabin 
que, quando expressos em genitivo (o que não é o caso), se referiam explicitamente à 
oficina411. Com as devidas reservas, poder-se-á crer que Cecilianus, nome que surge na 
inscrição, possa ter sido o encomendante do mosaico.  

Ao considerarmos válida esta última hipótese, abre-se um leque de conjecturas 
que não queremos deixar de referir, desde se tratar do patrocinador do auriga vencedor, 
de um amante incondicional deste desporto, de um criador de cavalos de corrida, de um 
importante magistrado local e/ou regional ou, até mesmo, do ofertante deste 
espectáculo, podendo deduzir-se assim que esta personagem seria social e 
economicamente importante e, nesse contexto, terá pretendido fixar para a memória 
futura a imagem do seu feito. Noutra perspectiva, poder-se-á igualmente considerar que 
as legendas apostas no mosaico de Barcelona consistam, apenas, numa alusão às facções 
que, naquela época, corriam na cidade ou tão-somente às mais famosas, ou ainda – e no 
sentido do estereotipo – de constituir uma simples nomenclatura. No entanto, o facto de 
a composição se desenvolver num único registo, a chamada perspectiva plana (com o 
tribunal, os cáceres e a spina, todos visíveis a partir de um único ponto de fuga, 
anulando a noção do panorama tridimensional), será, de acordo com López 
Monteagudo, uma característica baixo imperial412, pelo que se nos afigura, ao contrário 
da cronologia que lhe é vulgarmente atribuída de transição entre os séculos III e IV, e 
até mais consentânea com uma atribuição cronológica já circunscrita ao século IV 
avançado, conforme propõe igualmente Dunbabin413, ainda que Blázquez considerasse 
esta datação demasiado alta414.  137

No desenho oitocentista de Padró – depois retocado por Hübner – pode ver-se na 
spina uma série de personagens e estruturas complementares à corrida propriamente 
dita, tais como, Cíbele, segundo a iconografia tradicional, sentada sobre um leão e 
acompanhada por uma personagem envergando trajo oriental, perto de um touro. Facto 
que, de per si, poderá ser indicador da consumação de uma damnatio ab bestas, como 
se patenteia, aliás, num mosaico de Silin415, provavelmente, segundo Dunbabin, datado 
da segunda metade do século II416, de Zliten, com idêntica cronologia417, de Tipasa e 
nos relevos de Sofia, Apri, Kybira e Nysa418.  

López Monteagudo considerou estar-se perante duas figurações do circo máximo, em 
Roma, facto que Blázquez refutou em definitivo419, parecendo-nos, igualmente, difícil efectuar-
se essa extrapolação directa, porquanto, entre outros, também o mosaico circense de Piazza 
Armerina, ostenta – para além de um esquema padronizado – uma spina profusamente decorada 
com estatuária e arquitectura comum a vários mosaicos circenses. 

Curiosamente, no pavimento chamado de Barcino (Iconographia, n.º 23), um 
pouco mais tardio, patenteiam-se igualmente os nomina dos cavalos (sendo ainda 
                                                 
411 Lancha 1994, 130; e Dunbabin 1999, 271. 
412 Blázquez 2001, 198 (Instituto Cervantes – http://Portal/Antigua). 
413 Dunbabin 1999, 90. 
414 Blázquez 2001, 199 (Instituto Cervantes – http://Portal/Antigua). 
415 Mahjub 1983, 303. 
416 Dunbabin 1999, 123-124. 
417 Dunbabin 1999, 120-121. 
418 Blázquez 2001, 200 (Instituto Cervantes – http://Portal/Antigua). 
419 Blázquez 2001, 200 (Instituto Cervantes – http://Portal/Antigua). 
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visível a denominação de dois dos aurigas). Os animais ostentam a particularidade de 
serem nomeados pelas suas características físicas, facto que nos transmite, uma vez 
mais, a ideia de estarmos perante um outro estereotipo, apesar da inexistência (ou 
destruição) da referência a um eventual musivário ou encomendante, pelo que se 
poderão também considerar válidos – ainda que com as devidas reservas – os 
considerandos que apontámos para o mosaico anterior. Neste pavimento, curiosamente, 
a perspectiva obedece aos padrões de fuga, pelo que se obtém uma leitura de 
profundidade, vendo-se apenas um lado da pista e, sobre o separador central, regista-se 
também, a presença de Cíbele sobre leão. Para estes mosaicos encontram-se bons 
referenciais, ainda que mais simplificados, em pavimentos de Cartago e de Silin, o 
primeiro – com uma perspectiva aérea oblíqua – de finais do século II ou inícios do III 
e, o segundo, da segunda metade do século II420, ainda, em de Lyon e em Piazza 
Armerina421. 

Cíbele, a grande deusa da Frígia, mãe dos deuses ou grande mãe, tutelava toda a 
natureza com a sua força vegetativa e selvagem. “Migrou” para o ocidente através dos 
gregos e, em 240 a.C., o senado romano introduziu o seu culto que perdurou até época 
tardia. Os seus rituais terão tido origem nos seus amores com Átis e estarão igualmente 
na raiz dos mistérios orgíacos e da ressurreição órfica. A iconografia de Cíbele, tal 
como se apresenta nos circos hispânicos – com um ou outro pormenor alterado – 
cumpre, na generalidade, o cânone estabelecido, designadamente, em cima de um carro 
puxado por leões ou sentada no dorso de um desses animais, simbolizando a sua força. 
Possuía ainda a chave que podia abrir a Terra. Nas cidades romanas que tutelava, a sua 
imagem era completada com torres na cabeça422. Dado o seu estatuto (ainda que, apesar 
dos seus atributos, tenha desempenhado um papel secundário na cosmogonia antiga), 
era natural que presidisse às provas circenses.  138

Dos mosaicos compilados alusivos à temática circense, o mais singular será o de 
Cortijo de Paterna, do século IV (Iconographia, n.º 53), por demais distinto dos 
restantes, ainda que coevo do referido anteriormente423, para este pavimento musivo de 
composição notoriamente impressionista, encontrou-se um bom referencial em 
Cartago424. 

Na verdade, e atendendo ao género de espécimes que circulavam na Hispânia nos 
séculos III e IV, este pavimento surge como que descontextualizado dos modelos 
comuns e dos quais compilámos outros dois exemplares, para além do já referido 
mosaico desaparecido de Colonia Aelia Italica. A razão para o sucedido no pavimento 
de Cortijo de Paterna poderá radicar numa série de factores, desde a inépcia dos artesãos 
à questão monetária, desde o nível cultural do encomendante ao seu próprio gosto, pois 
a ingenuidade do desenho subjacente a este pavimento e o efeito plástico que produz – 
                                                 
420 Yacoub 1994, 147-158, figs. 2 e 3. Apesar de ostentar uma cronologia mais recuada do que a dos 
mosaicos hispânicos – o que no actual estado dos nossos conhecimentos não se poderá considerar como 
um factor absoluto –, não é líquido, como propõe Mohamed Yacoub, que este género de representações 
musivas tenha tido uma origem africana. Mas, mesmo que tal seja verosímil, parece, como temos vindo a 
constatar, que a força mobilizadora subjacente à realização dos mosaicos hispânicos se prendeu com 
actos de evergetismo e, como afirmámos já, parece-nos, também pelas legendas apostas, tanto nos aurigas 
como nos cavalos, e o cuidado tido com os pormenores, poderiam constituir verdadeiros retratos de 
corridas. 
421 Dunbabin 1999, 135, fig. 136. 
422 Grimal 2004, 85-86; Schmidt 1995, 68. 
423 Blázquez 1982, 19, n.º 2, láms. 3 e 40, 19-21. 
424 Dunbabin 1978, 89, XXX, fig. 77. 
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assente numa difusa estilização das figuras representadas – lembra, ainda que 
vagamente, uma tela impressionista, cujos paralelos mais próximos parecem encontrar-
se, curiosamente, em dois painéis de frescos emeritenses, também do século IV425.  

Este facto, de per si, será revelador da amplitude tipológica dos modelos, ainda 
que se tenha que atentar aos inevitáveis cambiantes e, além do mais, este caso parece ser 
também revelador da existência de fontes comuns aplicadas a diversas técnicas artísticas 
e/ou artesanais, senão mesmo “proto-industriais”. 

Estas provas eram, como vimos, bastante populares nas civilizações 
mediterrâneas, designadamente na romana, tendo-se então normalizado estes 
espectáculos, ao fundir, de certo modo, as perspectivas helénicas e etruscas num único 
ordenamento que agiu também como veículo de romanização e de romanidade. Por 
conseguinte, em cada corrida existiam quatro equipas distintas que se assinalavam pelas 
cores das roupagens que envergavam, verde, azul, vermelho e branco, ainda que, mais 
tarde, Domiciano tivesse aduzido às equipas tradicionais outras duas facções, a dourada 
e a púrpura426, as quais, depois da sua morte foram banidas, permanecendo apenas as 
quatro factiones tradicionais. 

Contudo, para alguns eruditos, de génese estóica, já no século I, era absolutamente 
incompreensível o ardor pelas factiones, como Plínio-o-Jovem escreveu a propósito da 
irracionalidade da multidão que assistia às corridas de cavalos: 

«Eram os jogos de circo, tipo de espectáculo que não me seduz de nenhuma forma. Neste 
lugar, nada de novo, nada de variedade, nada que não seja suficiente ver mais de uma vez. 
Também eu estou espantado quantos milhares de homens são periodicamente tomados, como 
crianças grandes, do desejo de ver os cavalos correndo, os cocheiros em pé nos carros. Se então se 
interessassem seja pela rapidez dos cavalos, seja pela habilidade dos cocheiros, este gosto poderia 
se explicar; mas é a roupa que se aplaude, é a roupa que se ama e se, em plena corrida e bem no 
meio da competição, a primeira cor passava o segundo cocheiro e a segunda cor, o primeiro, os 
desejos e os aplausos mudariam de campo e rapidamente os famosos condutores e cavalos, cujas 
vestimentas se reconheciam, teriam incessantemente seus nomes aclamados. Eis a graça, a 
importância que concedem a uma miserável túnica; eu não digo apenas a multidão mais miserável, 
mas alguns homens sérios. Quando eu penso que é este divertimento fútil, tolo, monótono, que os 
prega em seus lugares, jamais saciados; eu prefiro aprovar uma outra alegria a não aprovar aquela. 
E durante os dias que nós atravessamos, eu consagro as horas ociosas com muito prazer às cartas, 
que outros perdem com as mais ociosas ocupações»427. 
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* 
Entretanto, no Oriente – não esqueçamos, pois, que, desde os começos do século 

V, a Península Hispânica encontrava-se sob domínio suevo-visigótico – a cidade de 
Constantinopla, mandada erigir por Constantino como a grande capital cristã, 
assemelhava-se, afinal, a Roma, porquanto o seu planeamento urbanístico contemplava, 
tal-qualmente, um circo e as corridas ganharam tanta ou mais fama do que na decadente 
Vrbs ocidental: 

«Pocos años después, san Juan Crisóstomo, uno de los escritores cristianos que más 
diatribas lanzó contra los juegos, se lamentaba una y otra vez de que, cuando había espectáculos en 
Antioquia, la iglesia se quedaba vacía, incluso en viernes santo: Aunque la ciudad está llena de 
hombres, la iglesia está vacía; está rebosante, el foro, el teatro y los pórticos, pero la casa de Dios 
está desierta. 

Estos ejemplos, que se podrían multiplicar, demuestran que las predicaciones de los obispos 
cristianos contra los espectáculos tuvieron muy poca acogida en las masas populares (…). Pero lo 

                                                 
425 Cfr. v.g., Nogales Basarrate 2000. 
426 A Vida dos Doze Césares, Divino Domiciano, XII, VII. 
427 Plínio-o-Jovem, Carta IX, 6. 
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cierto es que, si en la mayor parte de las ciudades de Occidente, a partir del siglo IV, los juegos y 
espectáculos públicos entraron en una rápida decadencia que culminó en poco tiempo en su 
desaparición, Hispania no fue una excepción. La decadencia de los juegos y espectáculos en la 
Hispania romana se constata en las fuentes arqueológicas, epigráficas y literarias de que 
disponemos, muy escasas todas ellas y, quizá, esta escasez es la mejor demostración»428.  

2. O TRIUNFO DO AURIGA 
(…) 
“Prestai ao que direi muita atenção, 
uma atenção alegre, destes bravos 
nenhum irá embora sem seu prémio 
dado por minha mão e, para todos, 
passarei eu um par de dados cnóssios, 
com ferro tão brilhante de polido, 
juntamente machado em que se vêem 
uns gravados de prata. Terão todos 
esta comum lembrança e distinção, 
mas os primeiros três um prémio à parte, 
na cabeça coroa de oliveira. 
O que a todos vencer terá cavalo 
com fáleras brilhantes que o distingam; 
o segundo um carcás dos de Amazona 
cheio de frechas trácias, boldrié 
todo adornado de ouro e com um fecho 
realçado por pedra preciosa; 
argivo capacete é do terceiro”. 
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Tendo todos tomado o seu lugar 
partem numa carreira mal escutam  
o sinal de largar, se precipitam 
como se foram nuvens de mau tempo. 
(…)429. 

O auriga vencedor é geralmente representado segurando numa das mãos uma 
palma, símbolo da vitória que é, simultaneamente, um signo «de ascensão, de 
regenerescência e de imortalidade»430, característica dos heróis e dos deuses. O auriga 
vencedor era, à semelhança de qualquer desportista virtuoso – tal como ocorre nos dias 
de hoje – mais do que um herói, era também um símbolo com quem as pessoas simples 
se podiam identificar.  

Talvez, por isso, a representação do auriga vencedor tenha assumido uma 
iconografia hierática, tal como sucedeu na generalidade do Império, com excepção de 
alguns exemplos, provavelmente de influência norte africana e/ou oriental. Nesse 
sentido, os condutores de quadrigas auferiam uma série de prerrogativas de antiga 
tradição, dentre as quais se destaca a permissão de vaguearem livremente durante a 
noite nas cidades tendo Nero posto fim a esse hábito como consequência dos distúrbios 
que causavam, divertindo-se a enganar e a roubar os cidadãos incautos431. Mas, apesar 
da imposição de leis limitativas dos direitos dos artistas cénicos, de arena e aurigas, 
existiu um corpus legislativo paralelo que os protegia e lhes concedia determinados 

                                                 
428 Teja 2002. 
429 Eneida, V. 
430 Chevalier e Gheerbrant 1994, 502. 
431 As Vidas dos Doze Césares, Divino Nero, VI, XVI. 
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direitos, particularmente aos aurigas, como se encontra patente, por exemplo, no Codex 
Iustinianus432.   

Tal como os romanos, os gregos e os antigos etruscos haviam apreciado bastante 
as corridas, primeiro em contexto religioso-funerário e, depois – como vimos – no 
âmbito de uma prática desportiva, cuja origem, possivelmente, deverá ter radicado no 
adestramento militar, como aliás é teoria corrente. Quanto a nós, a configuração do 
auriga triunfante poderá ter tido também uma origem transcendental, isto se atentarmos 
ao carácter semi-sagrado de que era detentor da Grécia arcaica (também na Etrúria e, 
sequentemente, em Roma)433, isto sem olvidar o contexto egípcio, pois Plutarco, no seu 
texto, deixou claro que Apolo era o responsável pela revolução solar: 

«Não nos devemos surpreender perante esse nomes formados à maneira dos gregos. Houve 
muitos milhares deles que saíam da Grécia com os emigrantes que, ao propagarem-se no 
estrangeiro, se tornaram naturais e se conservaram até aos nossos dias. Alguns deles foram 
novamente adoptados pelos poetas, mas aqueles que designam os vocábulos com o nome de glosas 
ou alocuções estrangeiras são acusadas de terem introduzido barbarismos. Segundo se diz, nas 
obras intituladas nos Livros de Hermes, quando se trata dos nomes sagrados, afirma-se que o poder 
que regula a circunvolução do Sol é chamado Hórus pelos egípcios, e designado pelos gregos com 
o nome de Apolo (…)»434.  

Neste âmbito, recorde-se, como mero elemento exemplificativo, que subsiste em 
Salinas, numa das métopes do friso do templo do templo C (hoje no Museu 
Arqueológico de Nápoles), datado do século VI a.C., uma representação frontal de 
Apolo e dos seus quatro cavalos – feição que viria a assumir-se comum na ars musiua – 
conduzindo o resplandecente disco, pois o deus, decerto devido ao seu carácter solar – 
ao contrário da sua irmã gémea Ártemis/Diana, identificada com o ciclo lunar, como 
bem se explicita no mosaico de Villabermudo, em Herrera de Pisuerga (Iconographia, 
n.º 07)435 – tinha o dever de, definida a hora do ocaso, carrear o disco solar no seu carro 
tirado por quatro cavalos extremamente rápidos que, em desenfreada corrida em redor 
do globo terrestre, deveria arribar ao ponto de partida, a tempo de garantir o amanhecer 
de um novo dia, pondo fim ao breu nocturno.  
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Idêntica representação é-nos igualmente sugerida no medalhão inscrito no Arco de 
Constantino (315 d.C.), onde se representa num primoroso relevo, no qual se evidencia 
uma quadriga em frenético galope, tirada de perfil e conduzida por uma personagem 
envergando comprida túnica e manto esvoaçante, segurando com uma das mãos uma 
esfera. No lado oposto, um carro puxado por dois cavalos e conduzido por uma figura 
feminina, carrega a lua. Na base de ambas as representações destaca-se, reclinada, a 
figura de Oceanus, cuja água, no primeiro caso, se confunde com a própria divindade:  

«Contemporary with the construction of the Arch himself are de circular reliefs 
representing the sun and moon on the east and west»436.  

                                                 
432 Codex Iustinianus X 48,6 53,1 e 64,1 e XI 40,2-5 (http://penelope.uchicago.edu.). 
433 Gangutia 2002, 34. Segundo a mesma autora, descobriram-se na antiga Etrúria vasos com a 
representação da Medusa decapitada, de cujos seios emergem dois cavalos, considerando aquela 
investigadora que esta iconografia acaso revelará influência grega, porém adaptada à cultura etrusca. Na 
verdade, subsistem diferentes testemunhos que indiciam que na península itálica se tenha também 
desenvolvido uma cultura do cavalo semi-sacralizado e foi com base nesta perspectiva que se estudou o 
antigo rito de october equus, ainda que se notem ausências de tipo hierogâmico. 
434Ísis e Osíris, 61. 
435 Yébenes 2003, 112; e Oliveira 2003, 58. 
436 Barral i Altet 2006, 229. 
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Esculpidos no século II d.C., por Adriano – ao contrário do que afirmou Barral i 
Altet – não subsistem quaisquer dúvidas de que estes medalhões, no seu significado e 
materialização plástica, ainda se aproximam bastante dos cânones e simbólica 
helenísticos. Por outro lado, realce-se que a ligação de do Sol e da Lua ao deus Oceano, 
se afigura natural, porquanto – na macro-escala imperial – estes elementos astrais 
nasciam e afundavam-se na água. E, como se sabe, Oceano era o grande rio que 
torneava a Terra e onde afluíam todos os outros rios, conforme a concepção aristotélica 
do mundo437. 

Assim sendo, torna-se, uma vez mais, claro que os tempos (bem como os espaços) 
derivam em ritmos diferenciados, pelo que em História e em História da Arte não se 
deverão considerar as rupturas como factores determinantes, mas, antes pelo contrário, 
são as evoluções e as interacções que proporcionam uma dinâmica progressiva que 
acarreta a mudança de estilo, de gosto e, em última análise, de significado. 

* 

Na “Casa dos Repuxos” em Conímbriga (Iconographia, n.º 69)438 uma figuração 
de um auriga cavalgando no firmamento, o qual, apesar de muito danificado, deixa 
entrever uma correlação mais imediata com o dever diurno de Apolo. Para a cena 
principal, Apolo transportando na sua quadriga, através do firmamento, o Sol, veja-se o 
aturado estudo de Dunbabin439. No que respeita ao cariz pictórico do firmamento, este 
assume-se como uma característica oriental, com exemplos em Pela e em Delos440. 

De facto, em relação ao mosaico conimbrigence com a figuração tirada a três 
quartos, e tendo notado já esta particularidade, Justino Maciel reconheceu nesta 
representação musiva «uma dupla ambiguidade entre o real e simbólico»441 que tem 
conduzido a distintas interpretações, algumas delas contraditórias. Todavia, o enfoque 
dedicado à sua materialização plástica, não deixará lugar a quaisquer dúvidas, numa 
leitura atenta, de que apesar da personagem ser um auriga vencedor, o referente último 
ali é Apolo, que empresta ao auriga o movimento ascendente – e também simboliza a 
regenerescência e a imortalidade (tal como o ramo de ouro de Eneias) –, conduzindo, ao 
longo do firmamento, o seu carro puxado por quatro magníficos cavalos brancos.  
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As dúvidas surgem no momento da decifração, atribuindo-se-lhe uma correlação 
com um ideário vitorioso que se prende com o quotidiano ou, assumindo já uma 
perspectiva escatológica, com a constelação do auriga ou, ainda, com o Sol Inuictus. 
Interpretação esta já defendida por Dunbabin relativamente a um mosaico de Orbe, que 
patenteia uma cronologia similar, isto é, dos inícios do século III, levando o condutor do 
carro uma coroa solar, «the chariot of the sun-god»442, como se veio a tornar vulgar ao 
longo daquela centúria nas efígies imperiais, designadamente, na numismática. Ainda 
que aqui, e em algumas outras situações, se possa também estabelecer uma correlação 
de origem mitraica. Contudo, apesar do nível de destruição do mosaico conimbrigense, 

                                                 
437 Esta relação, Sol, Luna, Oceanus afigura-se-nos uma evidência, muito provavelmente cultual, que terá 
tido uma grande difusão durante o governo de Adriano. Imperador que inclusive mandou cunhar várias 
séries monetárias com a representação de Oceano no reverso. Não escalpelizamos aqui esta matéria 
porque constitui um tema marginal ao da nossa tese. 
438 Oleiro 1992, 117-125, n.º 11, ests. 45-46. 
439 Dunbabin 1982. 
440 Férnandez-Galiano, 87-88. 
441 Maciel 1996, 132. 
442 Dunbabin 1999, 80, fig. 11. 
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é possível perceber-se o cuidado que foi posto na sua elaboração, não só no que 
concerne à composição no seu todo, mas, sobretudo, ao nível do pormenor. 
Sequentemente, Maciel apresentou uma hipótese de leitura consentânea com a nossa 
própria linha de pensamento, pois para aquele autor: 

«São, a nosso ver, convincentes as razões apontadas por J. M. Bairrão Oleiro e K. 
Dunbabin para que se trate de um auriga. É a evidência formal que confirma a sua leitura. A 
discordância por parte de outros autores só faz vir ao de cima a dificuldade em localizar a fronteira 
que aqui existe entre o real e o simbólico. Só se confirma com as disparidades de interpretação, a 
intenção profundamente alegórica manifestada pelo proprietário da casa e dos artistas tesselarii. 
Aqui convergem todas as leituras, sendo as divergências no foro de interpretação formal, a nosso 
ver, se bem que devidamente fundamentadas, meramente localizadas nos diferentes níveis, quer do 
real quer do simbólico»443.  

Podendo enquadrar-se nessa linha de pensamento o medalhão com auriga 
vencedor descoberto em Córdova (Iconographia, n.º 31), pois, segundo Guardia Pons444 
– e também de Ráscon Marqués et alii445 –, esta representação iconográfica, sobretudo 
pela frontalidade do herói, integrar-se-á no âmbito de uma possível leitura entre 
imperador, auriga e Hélios, conforme notaram também Dunbabin e Lancha446. Refira-
se, a propósito, que o medalhão central deste mosaico com representação de auriga 
vencedor encontra bons referenciais em Piazza Armerina447 e em Douga448 ainda que 
aquela que se aproxima mais do nosso mosaico está presente na Basílica de Iunio 
Baso449. 

Assim temos: 
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REAL 

 

SIMBÓLICO 

Cursus no circo 
 

Quotidiano 

Auriga 
 

Apolo conduzindo o carro do Sol 

Movimento ascendente 

  
Exercício de virtudes 

Firmamento estrelado 
 

Divinização ou redenção do vencedor 

                                                 
443 Maciel 1996, 133. 
444 Guardia Pons 1992, 317, n. 20. 
445 Ráscon Marqués et alii 1993, 326-327. 
446 Cfr., v.g., Lancha 1983. 
447 Dorigo 1964. 
448 Dunbabin 1978, 88. 
449 Bianchi-Bandinelli 1971, 96, figs. 88-89. 
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Palma e coroas 

  
Consagração da vitória 

Os aurigas vencedores constituem – apesar das inúmeras variações conhecidas – 
um elemento iconográfico de tipo narrativo, tal como os mosaicos circenses de onde, 
em última análise, provêm sobretudo durante a época baixo imperial. Se se considerar o 
modelo proposto como baseado numa relação real/simbólica será ainda possível – no 
nosso entender – integrar neste contexto, e apesar da figura do auriga se encontrar 
praticamente destruída, a quadriga cordubense, igualmente datada do século III, pois os 
cavalos, no que concerne à sua iconografia, assumem uma postura singular, 
dissemelhante dos restantes mosaicos compilados, mais “telúricos” ou naturalistas e 
menos “etéreos” ou simbólicos do que estes dois exemplares peninsulares. Tudo isto, 
apesar do pavimento de Córdova – tal como o de Orbe – ser plasticamente mais pobre e 
o “éter” através do qual galopam se resuma, afinal, a mero fundo branco. Não restarão 
dúvidas, por outro lado, de que o Auriga carregou, por muito tempo uma forte carga 
metafórica, decerto indissociável de Apolo, o deus solar que transportava no seu carro, 
puxado por quatro valentes cavalos, o disco solar; carga esta que, na linguagem 
astronómica antiga, lhe granjeou um espaço no firmamento: a Constelação do Auriga. 

Se esta interpretação de cariz professo e vitorioso estiver, de facto, subjacente à 
origem dos ludi circenses e, em particular, às corridas de cavalos, esse carácter sagrado 
– tal como sucedeu a muitas outras manifestações desportivas – foi-se perdendo ao 
longo do tempo e a deuotio cedeu lugar ao ludus. Nesta perspectiva, decerto que os 
encomendantes destas obras, todas elas enquadráveis cronologicamente no século III, 
estariam ainda a par do simbolismo intrínseco dos modelos que escolheram para os seus 
opera musiua. Vingou a recriação de antigos valores, porquanto, a criação de 
arquétipos, os quais se projectaram no homem novo. E isto encontra-se bem presente no 
mosaico romano (Mausoléu Iulii), de meados do século III ou de inícios do IV, com 
inequívoca representação de «Christ as Sun-God», conduzindo uma quadriga450. Tal-
qualmente sucede – a mero título de extemporânea curiosidade – no Poeticum 
Astronomicon, datado do século XV e desenhado por Hyginus, onde o Sol, já 
cristianizado, é transportado, num carro tirado por quatro cavalos, como na quadriga de 
Apolo. 
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Na uilla de El Val (Iconographia, n.º 20) com referenciais em Dougga451, no 
pavimento em opus sectile de Iunus Bassus, em Thuburbo Majus452, nos mosaicos da 
“Casa de Sorothus” de Susa, em Cartago453, o auriga é claramente identificado com 
Hélios. Naquela uilla encontraram-se também indícios que apontam para uma clara 
situação de se ter tratado uma coudelaria onde se criavam, decerto entre outros 
equídeos, cavalos de boa raça para competir no espaço circense:  

«Sin embargo, el contexto arqueológico que envuelve el mosaico de El Val 
(la existencia de pinturas murales de tema circense, la identificación de una 
serie de recintos como establos o la misma ubicación geográfica de la villa) invita 
a pensar en una doble lectura, donde el significado simbólico y benéfico se una 
con una referencia real al mundo de las carreras de carros, el circo y los 

                                                 
450 Dunbabin 1999, 250, fig. 
451 Yacoub 1970. 
452 Duval  fig. 10. 
453  Cfr., v.g., Salomonson 1965. 
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caballos. Sólo de esta forma se explica la insistencia en el tema ecuestre, que se 
repite en pinturas murales en otros ambientes de nuestro yacimiento»454. 

* 
Posto isto, há a considerar que existia ainda uma elite letrada e conhecedora dos 

antigos valores, porquanto para o homem comum, as corridas não eram mais do que um 
fenómeno de massas, cujo interesse residia na corrida em si mesma, em apostar na sua 
facção favorita e passar um dia divertido, em que ocupavam as pausas a jogarem, pois 
em alguns circos encontraram-se tabuleiros esgrafitados nos bancos e nos pavimentos. 
Para além de excelentes cavalos, na Hispânia existiam igualmente excelentes aurigas, 
conforme testemunho epigráfico patente num monumento erigido no governo de 
Antonino Pio, depois do ano 169, no qual se refere o vitorioso auriga peninsular, Caio 
Apuleio Diocles – natural da Lusitânia e educado e treinado em Mérida. Talvez tenha 
adoptado o cognome Diocles, de origem grega, do seu tutor e/ou patrono455. Da facção 
vermelha, ao longo de uma carreira de quarenta e dois anos, participou em 4257 
corridas, tendo saído vencedor em 1462 provas. Caio Apuleio acumulou uma fortuna de 
35 863,120 sestércios e, na sua época, foi considerado um grande e arrojado 
desportista456. Existiram outros corredores hispânicos que conheceram a fama, 
conforme os epitáfios conhecidos, para além dos já mencionados Sabinianus (Augusta 
Emerita) – com atribuições cronológicas díspares, que vão desde a segunda metade do 
século IV até ao século VI, sendo certo que também em Itália se encontraram epitáfios 
com cronologias igualmente avançadas457 – e Diocles. Destaca-se também o auriga 
Fuscus (factiones ueneta), do século I-II, cuja magnitude da inscrição que lhe foi 
postumamente dedicada, indiciará, decerto, que terá sido um excelente e apreciado 
condutor de carros, em Tarraco: 
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D(is) M(anibus) 

FACTIONES VENETAE FVSCO SACRA 
MIVS ARAM DE NOSTRO CERTI STV 

DIOSI ET BENE AMANTES VT SCI 
RENT CVNCTI MONIMENTVM 
ET PIGNVS AMORIS INTEGRA 

FAMA TIBI LAVDEM CVR 
SVS MERVISTI CERTASTI 

MVLTIS NVLLVM PAVPER TIMV 
ISTI INVIDIAM PASSVS SEM 
PER FORTIS TACVISTI PVL 

CHRE VISIXTI FATO MORTA 
LIS OBISTI QVISQVIS HOMO 

ES QVAERES TALEM SVBSISTE 
VIATOR PERLEGE SI MEMOR 
ES SI NOSTI QUIS FVERIT VIR 

FORTVNAM METVANT OMNES 
DICES TAMEN VNVM FVS 
CVS HABET TITVLVS MOR 

                                                 
454 Ráscon Marqués et alii 1993, 326-327. 
455 Nogales Basarrate 2000, 91. 
456 Blázquez 1957, 170. 
457 Ceballos Hornero 2004, 425. 
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TIS HABET TVMVLVM COM 
TEGIT OSSA LAPIT BENE HABET 
FORTVNA VALEBIS FVNDIMVS 
INSONTI LACRIMAS NVNC VI 

NA PRECAMVR VT IZCEAS PLA 
CIDE NEMO TVI SIMILIS 

ТОΥΣ ΣΟΥΣ АГΩΥΑΣ ΑΙΩΥ ΛΑΛΗΣΕΙ 

Para além destes, encontram-se ainda dedicatórias aos aurigas hispânicos – ou que 
fizeram carreira neste território – Euthyches (Tarraco), dos começos do século II, e a 
Aelius Hermeros (Cuenca), do século III, este, com toda a probabilidade, um escravo 
municipal458. Por vezes, erigiam-se também monumentos nos povoados de onde 
provinham os aurigas, mas, ao contrário das epígrafes que os glorificam, post mortem, o 
corredor de excepção, as figuras e respectivas legendas plasmadas nos mosaicos 
celebram os “artistas” em vida, no exacto momento em que a sua vitória é aclamada, 
como se constata nas respectivas figurações que se patenteiam nos mosaicos estudados 
no capítulo dedicado à Iconographia.  

Aqui aportados e entendendo as corridas em contexto diferenciado da sua origem 
– ainda que em tempos mais tardios fosse comum que uma imagem de Cíbele presidisse 
aos espectáculos459 –, afigura-se-nos que as representações musivas, grosso modo, 
acompanham o modelo hierático do tipo de Salinas, ainda que com algumas variantes, 
como sejam a vista a três quartos ou de perfil, tal-qualmente se encontram nas 
representações da temática em apreço ou noutros suportes. 
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No que concerne às representações alusivas aos aurigas vencedores, constata-se, 
na Hispânia, uma clara adopção pela representação canónica, tal como os heróis 
emeritenses que mereceram a honra de serem perpetuados num mosaico ricamente 
ornamentado. Assim, no painel da esquerda, o condutor equipado a rigor, leva numa das 
mãos a palma e com a outra ergue ao alto o látego, em sinal de vitória, com a legenda:  

MARCIANVS NICHA  

enquanto que o iugalis da quadriga – decerto o melhor do conjunto laureado – se 
encontra igualmente nominado:  

ILVMINATOR  

aquele que “ilumina” e conduz à vitória o conjunto a que pertence460. No outro painel:  

PAVLVS  

em idêntica representação, e cujos cavalos apresentam também penachos. A referência 
a:  

GETVLI 
poderá corresponder ao criador ou proprietário da eguada que produziu estes heróicos 
cavalos ou ao sponsor dos aurigas laureados (Iconographia, n.º 57)461. Estes quadros, 
não raras vezes cobrem a totalidade dos pavimentos e surgem, com frequência 

                                                 
458 Ceballos Hornero 2004, 412-425. 
459 Blázquez 1974, 91. 
460 Nogales Basarrate 2000, 91. 
461 Blanco Freijeiro 1978, 45-46, n.º 43, láms. 77-79; Guardia Pons 1992, láms. 90-91, 93; Nogales 
Basarrate 2000, 89-90 Lám. XLIV. 
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associados às Quatro Estações, como em Rudston e em Cartago462, ou a temas 
dionisíacos463. 

Ambas as composições são simétricas, partindo de um eixo formado pelo auriga 
que está no prolongamento da vara do jugo do carro, tema com numerosos paralelos no 
Baixo-Império464. Esta iconografia terá tido origem em Roma e no Norte de África465, 
impondo-se também em Constantinopla no embasamento da estátua do famoso auriga 
da cidade466. Para além destes referenciais existem quatro bons paralelos para estes 
aurigas em Cartago e em Thenae467. Inscrições similares podem ler-se em mosaicos da 
Prima Porta, designadamente, um LIBER NICA e um AERI NIKA468. Para o nome do 
cavalo – INLVMINATOR – junto à sua cabeça reporta-se normalmente ao cavalo 
vencedor469. A legenda GE TVLI aposta na anca do jugal esquerdo, poderá ser 
indicadora da coudelaria de origem do animal, mas também se podem tirar outras 
ilações, designadamente o facto de se poder tratar de um valor profilático, ausente no 
outro quadro referente ao auriga PAVLVS470. 

Estas “telas”, não raras vezes cobrem a totalidade dos pavimentos e surgem, com 
frequência associados às Quatro Estações, como em Rudston e em Cartago471, ou a 
temas dionisíacos472. 

Também em Mérida existe um outro mosaico, igualmente com cronologia 
circunscrita ao século IV (Iconographia, n.º 61)473, infelizmente muito deteriorado, mas 
onde ainda são notados vestígios de uma representação, ligeiramente distinta do modo 
tradicional da representação do auriga vencedor, quase desaparecido, e cujo carro é 
conduzido por uma Vitória alada que segura as rédeas do conjunto triunfante. De resto, 
conservam-se apenas dois dos fogosos cavalos, denominados respectivamente: 
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 NARCISSVS  

provavelmente aludindo à beleza do animal, o funalis, e: 
DELFIVS  

nome passível de interpretar como uma alusão às boas expectativas474 –, o iugalis. No 
pescoço do primeiro animal pode-se ver a legenda:  

ERAE  

e na anca surge uma outra inscrição:  

EOD 

                                                 
462 Dunbabin 1982, n.º 20. 
463 Dunbabin 1982, n.º 2. 
464 Acerca deste tema vide também Dunbabin 1982. 
465 Baratte 1973, 179-182. 
466 Baratte 1973, 179-192. 
467 Guardia Pons 1992, 215. 
468 Guardia Pons 1992, 216. 
469 Cfr., v.g., Toynbee 1973; e Salomonson 1965, 81-83. 
470 Guardia Pons 1992, 217. 
471 Dunbabin 1982, n.º 20. 
472 Dunbabin 1982, n.º 2. 
473 Alvarez Martinez 1990, 79-91, n.º 14, figs. 7-8, láms. 39-45; Nogales Basarrate 2000, 80-81, Lám. 
XLVIII A-B. 
474 Nogales Basarrate 2000, 91. 
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talvez uma marca da coudelaria da sua proveniência. No outro painel figura uma cena 
de caça, pelo que será analisado no capítulo correspondente. Ainda que não deixemos 
de notar o modo, sui generis, como as uenationes haviam já penetrado o espaço urbano 
e emparceiravam – como no caso concreto – com um triunfo circense e que, como este, 
possuíam próximo ou similar valor social, ao ponto de irmanarem com os aurigas 
vitoriosos, designadamente na ars musiua citadina. A outra inscrição existente: 

MARIANVS  

leva-nos a crer na viabilidade de se tratar do proprietário da coudelaria e que, por 
conseguinte, se teria já iniciado o lento processo que conduziria à “ruralização” dos 
recintos amuralhados. 

O tema do auriga vencedor acompanhado por uma Vitória foi bastante 
representado desde a Grécia Arcaica. Os cavalos, para além da posição frontal podem 
ser vistos a três quartos ou completamente lateralizados. Em relação aos nossos 
fragmentos musivos temos, então, para os cavalos laureados e denominados, exemplo 
em Treveris475. O nome de um dos cavalos – NARCISUS – aparece também em 
Cartago476 e em Thuburbo Majus477. O caçador com o javali morto aos pés tem 
paralelos em Palermo e em Cartago478. 

Em Colonia Aelia Augusta Itálica (Iconographia, n.º 48), num mosaico apenas 
conhecido através do desenho de Amador de los Rios, duas curiosas representações de 
aurigas vencedores. Para estas figurações ostentando a coroa da vitória, ambas ladeadas 
por golfinhos, qual tributos de perenidade, encontramos paralelo num incipiente 
mosaico de Thuburbo Majus479, datado de finais do século III ou de inícios do seguinte. 
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Destacamos, por último, o auriga vencedor da uilla do Rabaçal (Iconographia, n.º 

73), o qual, devido elevado índice de destruição, não é possível estabelecer paralelos 
exactos, mas os vestígios subsistentes permitem apreender que se tratava de uma 
representação icónica do auriga vencedor, visto de frente, conforme o indiciará parte do 
cavalo da direita (do ponto de vista do observador) que se conserva. Por conseguinte, 
poderemos considerar válidos os referenciais indicados para a iconografia semelhante 
plasmada noutros mosaicos hispânicos. E o painel musivo bicromático proveniente da 
uilla de Torrox (Iconographia, n.º 39), e cuja cronologia parece circunscrever-se ao 
século IV, no qual se vê um cavalo, com cauda curta, tirado de perfil, e parte de um 
carro, tendo já desaparecido, por completo, a figura do condutor, mas é ainda bem 
evidente o movimento ondulante do látego sobre o animal. Em Óstia encontram-se 
representadas corridas de bigas em mosaicos480, e este cavalo, visto de perfil está, 
formalmente, bastante próximo do existente num pavimento de Cartago, sobretudo dada 
a similitude dos seus quadris arredondados. Não podemos, no entanto de deixar de 
trazer à colação a hipótese – que carece de óbvia confirmação – de se tratar de um 
animal de trabalho, ainda que a marca radiada bem evidente na coxa do equídeo aponte 
em sentido contrário. 

* 

                                                 
475 Parlasca 1959, lám. 25,1. 
476 Alvarez Martinez 1990, 87. 
477 Khader 1987, 74-76, lám. XXVIII, figs. 1 e 7. 
478 Alvarez Martinez 1990, 91. 
479 Khader et alii 1985, 96-97, lám. LXIII. 
480 Calza e Nasch 1959, fig. 64. 
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E, finalmente, no que respeita ao triunfo do auriga, não podemos esquecer três 
painéis com aurigas vencedores nas suas quadrigas, respectivamente da equipa azul – ? 
– (mosaico n.º 3602), da equipa verde – ? – (mosaico n.º 3603) e da equipa vermelha – ? 
– (mosaico n.º 3604), encastoados em molduras que se guardam no Museu 
Arqueológico Nacional de Madrid, datados de meados do século III, mas que provêm de 
Roma, decerto por mão de algum coleccionador de antigualhas481. 

Em termos iconográficos, estes painéis, que, certamente, integrariam um conjunto 
mais vasto, denotam um carácter pictórico de algum modo singular no contexto 
peninsular, o que, de per si, lhes atribui um carácter diferenciado dos restantes 
mosaicos. Além disso, revelam uma liberdade criativa que os afasta, inequivocamente, 
do modelo hierático vulgarmente adoptado na representação dos aurigas vencedores. 
Neste contexto, os três painéis do Museo Arqueológico Nacional, em Madrid, ganham 
desusado movimento, acentuado não só pela irrequietude dos cavalos, mas também pela 
dinâmica dos aurigas e dos seus companheiros e ainda pela correcção da projecção das 
sombras no solo, revelando um nível de execução jamais alcançado pelos opera musiua 
provinciais:  

 N.º 3602 – Painel quadrado, delimitado por dois filetes, o exterior simples e o interior 
denticulado. O fundo do quadro é branco e, nas figuras, predominam os tons azuis. O 
auriga, visto a três quartos, enverga comprido trajo azul riscado e tem parte do corpo 
parcialmente encoberto pelo carro decorado em tons castanhos e beges; segura, na 
mão esquerda, os arreios e uma grande palma, enquanto que na outra mão brame o 
chicote em sinal de vitória; a cabeça, de perfil, olha para outro elemento da equipa 
que, envergando trajo similar, porém cintado e em tons vermelhos na parte inferior, 
ergue a mão direita. Na parte inferior esquerda da composição (do ponto de vista do 
observador) está patente uma pequena ânfora, cuja sombra se projecta igualmente na 
linha de solo.  
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Os cavalos, todos empenachados, erguem as patas dianteiras e um terceiro 
homem, envergando também fato azul, porém curto, segura com a mão direita uma 
pequena ânfora e com a esquerda afaga o focinho do primeiro cavalo, este é branco, os 
dois do meio são castanhos e o quarto animal parece ser negro. Estes apresentam-se 
profusa e ricamente arreados com ornamentos. Por detrás da terceira personagem 
encontra-se, caída no chão, uma segunda ânfora.   

N.º 3603 – A bordadura do quadro é igual à já descrita no painel anterior, 
todavia este revela diversos níveis de restauro, nem sempre muito correctos. Os cavalos 
estão na mesma posição dos anteriores ainda que voltados para a direita (no sentido do 
observador). Os das extremidades são negros e os do meio, um deles é castanho e o 
outro aparenta ser baio; os animais não ostentam penachos, porém estão ricamente 
adornados, podendo-se supor tratar-se de cavalos jovens e ainda inexperientes nas 
corridas.  

Do carro apenas se vislumbra parte da roda direita e a parte superior sem 
decoração, vendo-se, por detrás uma rocha trabalhada de forma incipiente. O 
condutor, tirado de frente, segura com a mão esquerda a palma e com a mão direita 
erguida segura o azorrague. Enverga traje comprido e protecção peitoral de couro, 
passando-lhe os arreios por detrás das costas e a cabeça está protegida por um 

                                                 
481 Blanco Freijeiro 1950, 127-142; Blázquez 1974, 19 ss. 
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capacete simples. Ao lado do auriga, um jovem, igualmente visto de frente e usando 
fato riscado comprido, segura comprido bastão e olha para o condutor do carro. 

N.º 3604 – A bordadura do quadro é igual às já descritas nos painéis anteriores. 
Dos três exemplares ora analisados, este é aquele que se aproxima mais da 
representação tradicional, pois o carro é visto de frente com os cavalos em primeiro 
plano. O primeiro dos animais (da esquerda para a direita da perspectiva do 
observador) é branco, ostenta penacho e está ricamente adornado com arreios 
decorados, o segundo, é preto e aparentemente não está empenachado, apesar disso, os 
seus adornos são semelhantes aos do terceiro cavalo, um baio também sem penacho, 
enquanto que o cavalo da esquerda, castanho, apresenta penacho e o mesmo tipo de 
enfeites dos outros. 

Pelo facto dos dois cavalos da esquerda e os outros dois terem sido tirados a três 
quartos, sendo, por isso, possível ver-se parte da estrutura do carro, arredondado na 
parte superior, bem como as duas rodas, ainda que a perspectiva das mesmas se 
afigure deficiente. Nele seguem três homens vistos de frente, ao centro, o auriga, 
envergando sobre o fato o colete de couro e capacete de abas na cabeça, segura na 
mão esquerda a palma e na direita, como de costume e em sinal de vitória, ergue o 
relho. Ladeiam-no, à esquerda (do ponto de vista do observador), um homem, que olha 
para o auriga e enverga trajo curto cintado enquanto ergue o braço direito e, no lado 
oposto, uma outra personagem, admirando igualmente o condutor herói, envergando 
um fato riscado segura um comprido bastão. 

* 
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No painel onde os cavalos empenachados – como animais vitoriosos que são – 

estão tirados de frente e ostentam uma marca semelhante a um crescente lunar, tal como 
nalguns cavalos de Piazza Armerina, que constituirá um símbolo profilático, senão 
mesmo um indicador da sua proveniência. A sua cronologia é mais remota do que as 
que encontramos no contexto hispânico, com excepção dos pavimentos que 
correlacionámos com Apolo Auriga. Igualmente, a qualidade morfológica e plástica não 
têm paralelo na nossa Península, já então mais arreigada ao trabalho das 
oficinas/empresas regionais, ou, até mesmo, locais. Revelando, também, naquela época 
influências de outras correntes que não a italiana, ainda que este subgénero da temática 
circense se tenha imposto por esta época, provavelmente mercê do fenómeno que temos 
vindo a constatar e que, de alguma forma, resultou das chamadas crises do século III, 
tal-qualmente se verificou na pintura emeritense, designadamente, nos frescos 
descobertos na Calle Suárez Somonte, também datados do século IV482.  
 
 
3. O CAVALO VENCEDOR 

(…) 
Vê como o poldro que é de boa raça 
pisa de leve o chão, com que arrogância 
suas patas da frente alto levanta. 
É o primeiro que se põe em marcha, 
o que afronta primeiro os rios bravos 
e primeiro confia em ponte ignota, 
não tendo medo de ruídos vãos.  

                                                 
482 Cfr., v.g., Nogales Basarrate 2000. 
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Tem cerviz alta, perfeita a cabeça, 
o ventre recolhido, dorso inteiro, 
o peito ardente, modelados músculos. 
Se castanho e cinzento, bom cavalo,  
pior se é alvacento e para o mel.  
Se nasce potro dos de melhor casta 
dá para ouvir ao longe tinir arma, 
não é capaz de se manter quieto, 
fica de orelha fita, tremem pernas 
e como das narinas lhe sai fogo. 
A crina espessa quando sacudida, 
lhe cai para a direita e, sobre a espinha 
se lhe vê desenhado um longo sulco 
que duplo que lhe chega aos rins; 
a pata marca a terra, o casco soa. 
(…)483. 

No universo circense, refira-se que não eram só os aurigas os heróis, pois, e 
lembrando uma vez mais o auriga hispânico Caio Apuleio Diocles, vemos que este 
construiu a sua famosa e inusitada carreira também pela excelência dos seus cavalos, 
decerto peninsulares. Terá nascido por volta do ano 104, em pleno império de Trajano e, 
aos 18 anos, já corria no Circo Máximo, em Roma484. 

 Para o efeito, recorde-se, conforme se patenteia no monumento epigráfico que lhe 
foi erigido em 146, sob o imperialato de Antonino Pio (CIL VI 10053, 6, 16 e 10056), 
dois dos seus cavalos foram “centenários” (ou seja venceram cem corridas) e um outro 
“bicentenário”. Este atleta revelou igualmente uma faceta artística e o seu arrojo levou-o 
a competir, oito vezes, com os mesmos três cavalos, tendo ganhado as provas e, numa 
outra vez, com seis cavalos, venceu as duas corridas em que participou, facto até então 
inusitado, tal como quando enganchou sete cavalos e atrelou um outro sem jugo, feito 
nunca visto. Por conseguinte, Diocles era um atleta de excepção, mas os seus cavalos – 
que lhe granjearam fama e fortuna – também o eram485.  
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* 

O cavalo, como vimos, era um animal muito apreciado na generalidade das 
culturas mediterrânicas já desde épocas bastante remotas e, na sua ambiguidade 
ctoniana, o Filho da Noite, ser lunar que, aos poucos, foi ganhando outras qualidades, 
porque à noite segue-se o dia e o cavalo, associado aos grandes relógios naturais, 
abandonou as trevas e galgou aos céus feito luz486. O cavalo era também o «animal das 
trevas e dos poderes mágicos», o «homem metamorfoseado em cavalo»; o «possuído e 
o iniciado»; uma «divindade das águas»; o «corcel solar» – que já vimos a propósito do 
auriga vencedor –; o «cavalo majestade»; a «montada dos deuses», a todas estas 
metamorfoses simbólicas – desde o cavalo negro da morte à epifania celeste do corcel 
solar – aduzia-se o mais prosaico «sacrifício do cavalo» e a sua consagração. Ou noutra 
dimensão: 

«Nos últimos dias, César veio a saber que as manadas de cavalos, que, ao passar o Rubicão, 
ele tinha dedicado ao deus do rio e deixado à solta sem guarda, recusavam obstinadamente 
qualquer comida e vertiam abundantes lágrimas. Por seu lado, o arúspice Spurinna avisou-o, 

                                                 
483 Geórgicas, III. 
484 Nogales Basarrate 2000, 90. 
485 Blázquez 1957, 170. 
486 Chevalier e Gheerbrant 1994, 174. 
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durante um sacrifício, para que se precavesse dum perigo que se lhe apresentaria até aos idos de 
Março»487. 

 Uma estela funerária, de Cárquere (Resende, Viseu), patenteia, no interior de 
uma moldura de volta perfeita, um homem montado num cavalo que galopa a grande 
velocidade. Apesar da execução fruste do relevo, hoje bastante deteriorado, tal-
qualmente a inscrição gravada no granito, deixa-nos, apesar de tudo, estabelecer uma 
correlação do cavaleiro representado com Apolo, adquirindo, desta forma, um carácter 
psicopompo. Ou, nas palavras de José Luís de Matos: 

«O cavalo, animal ligado ao culto de Apolo e do Sol é elemento identificador da possível 
heroização do defunto nele montado. É também animal psicopompo ou condutor das almas que na 
escuridão da noite e da morte se torna o vidente e o guia que ultrapassa e vence os perigos e 
mistérios invisíveis e desconhecidos do homem. No caso presente os dois significados podem não 
se excluir mutuamente»488.  

De facto, entre 27 de Fevereiro a 14 de Março celebravam-se as equídeas, uma 
festa que simbolicamente dava início à época das expedições militares que culminavam 
no Outono (15 de Outubro) e, logo no dia seguinte às colheitas, sacrificava-se, 
finalmente, um cavalo em honra do deus Marte. A sua cabeça era embrulhada em 
cereais, pois pela sua velocidade estava também associado ao tempo e o tempo às 
semeaduras, às colheitas e, em última análise, à continuidade da própria vida489. 

* 

A forma como os ludi circenses se espraiaram pelo Império implicava, sem 
qualquer dúvida, a existência de “empresas” especializadas não só na criação de cavalos 
de corrida – e também para abastecer os exércitos – mas, ainda, na domesticação e 
treino dos equídeos e na formação dos condutores, dependendo da obtenção das 
aludidas qualificações e dos resultados obtidos, em prova pelos seus conjuntos, a fama e 
o sucesso “empresarial”. Além do mais, há que considerar, para o sucesso dos aurigas e 
seus cavalos de corrida a exigência de equipas especializadas em cuidar dos animais e 
dos seus adereços, em alimentá-los, em garantir a manutenção da sua boa condição 
física e “veterinários”, tal como parece sugerir o epitáfio do auriga Eutiques, 
proveniente da Tarraconense490.  
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Discute-se, hoje, no entanto, se as facciones residentes nas capitais provinciais 
possuíam os seus próprios stabula equoram ou se se tratava de meras filiais de redes 
empresariais mais complexas de cariz corporativo que procediam ao fornecimento dos 
cavalos para as provas, sabendo-se de antemão que, para cada dia de competição, era 
necessário mais de uma centena de cavalos.  

Parece-nos, contudo, que a par das grandes propriedades de criação patrocinadas 
pelo Estado – no sentido possível da apreensão deste conceito no Mundo Antigo –, ou 
de organização corporativa das próprias factiones, existiriam explorações particulares 
não descurando as eventuais médias e pequenas quintas cuja produção era mais 
limitada, quer em quantidade, quer, eventualmente, em qualidade e que forneciam os 
seus serviços nas cidades e nos agri mais distantes dos principais centros industriais e 
comerciais491. Razão esta que poderá estar implícita nas cartas que, em 399, o senador 
                                                 
487 Os Doze Césares, Divino César, I, LXXXI. 
488 Matos 1995, 118-119 (n.º 53). 
489 Chevalier e Gheerbrant 1994, 173-174. 
490 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
491 Ceballos Hornero 2002. 
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Quintus Aurelius Symmachus enviou a conhecidos seus para que angariassem bons 
cavalos hispânicos para os jogos comemorativos da pretura de seu filho.  

O facto de ter tido a necessidade de remeter diversas cartas, poderá ser um 
indicador de que, pelo menos nos finais do século IV, seria difícil encontrar num só 
ponto os animais necessários, pelo que a conjectura acerca da existência de pequenas e 
médias coudelarias – que ora trazemos à colação – poderia ter sido uma realidade, pelo 
menos na época Baixo-Imperial492. 

As teses acerca da economia antiga acercam-se de conclusões que, durante 
séculos, ditaram, e olvidando por ora a tipificação económica das uillae, mas não as 
apartando do processo de que constituíam peça fundamental, o fabrico de produtos 
alimentares, artesanais e outros, desenvolvia-se em relação com as ciuitates a servirem 
de epicentro a uma série de anéis. Assim, num primeiro aro, muitas vezes ainda no 
interior do perímetro da cidade, produziam-se os frescos e, por aí adiante até ao 
encontro do elo exterior de uma outra urbs. Nesta perspectiva, a produção agro-pecuária 
e, no nosso particular interesse, a equina, ocuparia também um lugar consentâneo, 
decerto não muito afastado dos centros urbanos493.  

Este fenómeno parece estar atestado na uilla del Val (Alcalá de Henares, não 
muito distante de Complutum), onde se recolheu, sem contexto estratigráfico definido, 
um pequeno fragmento de pintura mural representando um ludus494, neste caso 
concreto, uma corrida de bigas, o género menor que era prática comum nas ciuitates de 
reduzida importância sócio-económica e política, mas que, muitas vezes, 
acompanhavam a prova rainha, ou seja, as corridas de quadrigas, nos grandes ludi 
circenses. Este fragmento de fresco é também elucidativo no que respeita ao facto de 
patentear o titulus pictus:  
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provavelmente o nome de um auriga e/ou treinador de cavalos de corrida. Em trabalhos 
subsequentes, assentes numa metodologia arqueológica consistente, foi possível 
constatar, de facto, que neste local se procedia à criação de eguadas, pelo que as 
hipóteses ora colocadas se afiguram verosímeis495. E, na verdade, a “profissão” de 
domador de cavalos era bastante considerada já desde tempos remotos, pelo que não 
devemos olvidar a leitura subjectiva que o último verso da Ilíada, de certa forma, nos 
induz:  

E assim foi o funeral de Heitor, domador de cavalos496. 

A figura do domador de cavalos era, no contexto evidenciado, uma personagem 
importante. Este facto permite-nos também entender porque é que a Ilíada encerra com 
um verso evocativo de Heitor, o domador de cavalos. Por isso não se deverá estranhar 
que a personagem de Dióro Castor surja representado na iconografia musiva, numa pose 
hierática, à frente de garboso cavalo por ele domado (Iconographia n.º 52). Situação 
que contrasta com o fresco emeritense, no qual o domador surge algum esforço para 
aquietar o animal497.  

                                                 
492 Blázquez 1990, 15-20. 
493 Fabião 2006, 104. 
494 Encontra-se depositado no Museu Nacional de Arte Romana, em Mérida. 
495 Marqués et alii 1993, 303-341. 
496 Ilíada, XXIV, 800. 
497 Cfr., v.g., Nogales Basarrate 2000. 
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Para além destas representações, existem outras em que se retrataram os cavalos 
em descanso. Uma num incompleto mosaico da uilla de Aguilafuente (Segovia), com 
duas parelhas de cavalos amarrados a árvores, afrontados, em total simetria com efeito 
de dupla óptica (Iconographia n.º 09). Tal-qualmente se patenteia uma compositio 
similar em Colonia Aelia Augusta Italica (Iconographia n.º 44), num outro mosaico 
também parcialmente destruído, sendo apenas visível o cavalo do lado esquerdo e com 
uma cronologia relativa atribuída ao século IV498.  

Na Hispania conhecem-se outros exemplares deste género que terá surgido na 
época severiana, os quais, contrariamente aos africanos, surgem atados a árvores e não a 
palmeiras e/ou elaboradas colunas pseudo-salomónicas ou a outras estruturas 
igualmente barroquizantes, como sucede, por exemplo, na “Casa de Sorothus” em 
Hadrumetum, datado também do século III499. Na verdade, este modelo, que foi 
também protagonizado por outros animais, como sejam o cão e o javali, Refira-se, ainda 
a propósito, que os nossos exemplos reflectem também outras influências, 
designadamente pelo facto de se tratarem de árvores, cuja plasticidade se aproxima 
bastante dos mosaicos de Trïer500. 

Outro aspecto a destacar no âmbito deste mosaico do século IV prende-se com a 
denominação dos quatro cavalos ali patentes, designadamente:  

 
TAGUS 

EUFRATA 
NO[TUS](?) 

[HI]SEM 
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Nomes que, segundo López Monteagudo, se encontram testemunhados noutros 

documentos hispânicos e africanos501. Atestam o facto de que a produção equina se 
localizava suficientemente próxima das principais cidades, quer para abastecimento 
local, quer para exportação. Até porque, segundo as fontes indiciam, os ginetes criados 
nas zonas do Tejo e do Guadalquivir que, desde há muito, eram procurados, 
continuavam a correr nas pistas na fragmentária pars Ocidentalis, enquanto que, em 
simultâneo, há notícia de cavalos hispânicos que triunfavam, ainda nos séculos III e IV, 
nas célebres provas de Antioquia. 

 Contrariamente às teses defendidas por Carlos Fabião, entre outros 
investigadores, não cremos, face à matéria que temos vindo a explanar, que os ludi 
circenses tenham ganho uma significativa expressão nos séculos III e IV502, mais não 
seja se se relembrar a renovação administrativa promovida pela dinastia flaviana, não só 
na elevação de ciuitas à condição de municipium, mas também nas reformas urbanas. 
Tal processo implicou, designadamente, a (re)monumentalização dessas cidades. 
Reformas que, para além de terem abrangido os principais espaços públicos, ficaram 
marcadas pela construção, mais ou menos sistemática, de hipódromos e de arenas, como 
parece ter sucedido – entre outros locais – em Balsa, município flaviano, de onde 
provém m baixo-relevo, de fabrico local e com cronologia circunscrita ao século II. Este 

                                                 
498 Blanco Freijeiro 1978ª, 38-39, n.º 16, láms. 39-40. 
499 Foucher 1960, láms. XXVIl-XXX. 
500 Parlasca 1959, láms. 92, 99-100 e F. 
501 López Monteagudo 1992, 965-1011. 
502 Fabião 2006, 105-106. 
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relevo, segundo Maria Luísa Estácio da Veiga Pereira, teria pertencido ao circo daquela 
cidade, cuja existência se encontra atestada através de epígrafe503. 

Razões estas que, de per si, juntamente com uma vasta iconografia alusiva aos 
ludi circenses, ao auriga vitorioso e ao cavalo vencedor, com cronologias bastante 
inferiores – como, por exemplo, o cavalo de Balsa – constituem factores inequívocos de 
que o afã por esta modalidade é anterior à grande expressão que, de facto, atingiu nos 
opera musiua, sobretudo nos séculos III e IV. Portanto, reduzir objectivamente a 
datação ao fenómeno dos mosaicos alusivos a tais assuntos, parece-nos um argumento 
muito frágil, pelo que consideramos que será necessário, em absoluto, reformular a 
controvérsia e questionar porque é que esta temática se impôs nos mosaicos naquele 
momento, ganhando uma visibilidade até então inusitada. 

De facto, a criação de cavalos – sobretudo de tiro e militares – revelou ser um 
negócio bastante lucrativo, pelo que é natural que as figurações dos cavalos vencedores, 
pertencentes a uma ou outra coudelaria, figurassem também, num acto de auto-
evergetismo, nos mosaicos das uillae dos seus criadores. A remonta dos cavalos 
excepcionais encontravam nos agri, no local onde nasciam, onde eram seleccionados, 
trocados e treinados antes de serem vendidos a uma factio ou ao seu patrocinador.  

Nesta perspectiva, seria natural que o proprietário de uma manada onde se 
criavam potros de sucesso tivesse orgulho em representá-los nos espaços nobres das sua 
uillae, como, aliás, parece ter sucedido na uilla de Torre de Palma, onde os cinco 
cavalos de um mosaico (Iconographia, n.º 77) emparceiram, com uma dionisíaca pompa 
triumphalis, o mito de thiaso de Baco e uma representação das musas. Ou seja, estamos 
perante um facto em que o encomendante deste fenomenal grupo de mosaicos, na 
transição do século III para o IV (ainda que consideremos o século IV como a data mais 
provável), não só se fez representar juntamente com a sua mulher nos mistérios 
iniciáticos, conforme se patenteia, aliás, no mosaico do triunfo de Baco e que 
analisámos oportunamente, mas também pela erudição dos temas escolhidos e pela 
qualidade plástica plasmada neste formoso conjunto musivo. Como referenciais para o 
“Mosaico dos Cavalos Vencedores”, vide preferencialmente, Ennaïfer504 e Ennalbi et 
alii505. 

155

Retornando ao mosaico dos cavalos, note-se que este patenteia cinco animais, 
quatro dispostos nos ângulos, com os respectivos penachos (quiçá as suas palmas da 
vitória) que os identificam como vencedores e, um quinto, em pleno centro do painel 
tesselado. Apresenta, para além do respectivo penacho, um ajaezamento bastante 
invulgar, aliás, nos mosaicos peninsulares, com paralelos, por exemplo, em África e em 
Piazza Armerina. Além do mais, resta salientar que a totalidade dos animais se encontra 
nominada, o que, decerto, constituirá mais um elemento a favor da tese de que se trata 
de retratos verdadeiros de cavalos vencedores.  

Outro aspecto a salientar prende-se com as marcas que blasonam as coxas de dois 
dos animais, um pequeno bácoro no caso de:  

INACVS 

 e um caule de milho-miúdo, em:  

                                                 
503 Pereira 2007-2008, 183-193. A autora considera, pela morfologia do animal representado, estar-se 
perante um cavalo lusitano. 
504 Ennaïfer 1983, 817-858. 
505 Ennalbi et alii 1995, 108-109. 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

LENEVS  

Ora, à falta de melhor explicação estes pequenos sinais têm sido interpretados 
como marcas de coudelarias506. Seguindo o raciocínio comum, afigura-se estranha a 
permanência de distintas patentes no mesmo mosaico. Mas, por outro lado, tal 
fenómeno pode ter uma interpretação lógica, se entendida no âmbito de uma leitura 
“empresarial” no que concerne à exploração equina. De facto, como ainda hoje sucede, 
nada obsta que o proprietário de uma uilla não tivesse mais do que uma coudelaria, 
usando marcas distintas em cada uma delas, ou cavalos raçudos de outros produtores 
procurando, com a renovação sanguínea, o apuramento da estirpe. Ou, se se entender o 
facto noutra perspectiva, poderá indiciar a aquisição a outros proprietários de jovens 
potros que revelassem um espírito campeão, que, depois de treinados, quiçá nesta 
mesma uilla, viessem a integrar o “panteão” dos cavalos vitoriosos.  

Esta segunda hipótese que trouxemos à colação parece-nos, face ao contexto 
evidenciado, mais razoável. Primeiro, porque – cremos – não seria vulgar que uma 
coudelaria tivesse mais do que uma marca distintiva. Outros dois cavalos figurados não 
apresentam qualquer distintivo, devido, provavelmente, ao ângulo em que foram 
“retratados”: 

PELOPS 
LENEVS 

O cavalo principal deste conjunto está ao centro (sem marca), é o único que olha 
fixamente o observador e que se encontra ricamente ajaezado com copiosos arreios: 
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LENOBATIS 

 O exemplo de Torre de Palma – até agora o mais deslumbrante no contexto 
peninsular – não é, porém, exemplar único, pois, tal como os aurigas, os cavalos 
constituíam parte integrante e não de somenos importância dos ludi circenses, pois, 
como vimos já, os cavalos ombreavam com os seus condutores nas pistas, como os de 
Caio Apuleio Diocles, que obtiveram recordes absolutos.  

Também na uilla de Solana de los Barros (Iconographia, n.º 66) subsiste, junto a 
uma árvore, a cabeça e parte do pescoço de um cavalo empenachado, o qual poderá 
representar um cavalo vitorioso, apesar de esta se não nos afigurar como uma leitura 
definitiva, porquanto o contexto musivo subsistente é, claramente, venador. O 
pavimento está datado do século IV, época em que os referenciais que haviam norteado 
a definição do complexo modelar musivo se encontravam – mercê de múltiplos factores 
– numa fase evolutiva em que alguns valores se iam perdendo. Assim sendo, o cavalo 
empenachado poderia, à semelhança de outros que fomos estudando, tratar-se de um 
vencedor nos ludi que se realizavam no âmbito de uma micro-escala – isto é, fora dos 
contextos citadinos – e que divertiam toda uma plebe campesina, normalmente tutelada 
pela omnipresente figura do pater familias; ou, para além desta conjectura, podemos 
deixar também uma outra questão em aberto: será que este penacho não terá sido 
“importado” do mundo circense urbano, surgindo aqui, tão-somente, como distintivo do 
melhor cavalo venador do dominus da uilla? 

Tal-qualmente parece suceder na uilla de Dueñas (Iconographia, n.º 06), onde 
num dos mosaicos se pode ver um cavalo de perfil, com as rédeas presas pela mão de 
                                                 
506 A título de curiosidade, refira-se que Bairrão Oleiro constatou a existência, perto desta uilla romana, 
de duas herdades, ainda hoje, respectivamente designadas do Bácoro e da Palma. 
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um caçador, do qual se conserva também parte do uenabulum. A cabeça do animal está 
bem proporcionada e os arreios revelam grande cuidado na sua execução, podendo 
tratar-se do cavalo preferido de um fundiário, pois encontra-se igualmente nominado, 
com legenda que corre ao longo do pescoço: 

AMORIS 

Pode-se ainda ver, no arranque da cabeça, uma marca possivelmente identificável 
com um C, possivelmente o sinal de uma coudelaria. Datado já do terceiro quartel do 
século IV, este mosaico revela um notável domínio da técnica musiva, não só no que 
concerne à composição em geral, mas também, e sobretudo, ao nível dos pormenores do 
cavalo, como a expressão do olhar meigo e confiante que transmite ao observador. Para 
o cavalo Amoris – visto de perfil – encontram-se referenciais, designadamente, entre 
outros, na “Casa dos Cavalos”, em Cartago507, e na uilla de Baccano508. 

Enquanto isso, e já no século VI, em Libreros, Vejer (Iconographia, n.º 40), 
conhece-se um mosaico com cavalo vencedor, porém nimbado com flores à maneira 
oriental. Infelizmente, esta curiosa representação de um cavalo vitorioso foi destruída, 
conhecendo-se, apenas uma fotografia – de má qualidade – e a descrição de Molina que 
apresentamos no capítulo dedicado à Iconographia. Encontram-se também cavalos 
semelhantes na “Casa dos Cavalos”, na “Casa de Ariadna” e na “Casa do Pavão Real”, 
todas em Cartago509, e em Dougga, este último datado da segunda metade do século 
IV510. 

* 
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Como vimos, os cavalos de corrida hispânicos foram ao longo do tempo bastante 
procurados. Eram, desde há muito, uma inestimável fonte de rendimentos na Hispânia: a 
sua criação, a doma, a sua comercialização e exportação. Na segunda metade do século 
IV, algumas coudelarias deveriam ainda estar activas, como o parece revelar as epístolas 
de Símaco, a solicitar a aquisição de cavalos para os ludi circenses que pretendia 
oferecer. Também na Chronica Caesaraugustana há notícia da realização de uma 
corrida de cavalos em Saragoça, o que prova que na época suevo-visigótica o circo não 
tinha desaparecido totalmente na Hispânia511. Contudo, o facto de se inscrever este 
acontecimento na aludida crónica oferece-nos uma leitura dúbia para a qual não temos 
resposta: tratar-se-ia de um espectáculo realizado já em contexto de excepção? Ou a sua 
grandiloquência terá justificado que dele se desse nota? 

  
Seja como for, nem sempre o evergetismo subjacente à realização do espectáculo 

tinha como objectivo angariar apoio, como se deduz de uma inscrição de G. Auf(ustius) 
Avitus que celebrou a sua eleição como duúnviro: 

«Un ejemplo muy significativo lo encontramos en la inscripción CIL II, 5354, donde 
aparece organizando ludi circenses G. Auf(ustius) Avitus, pues cuando él decidió celebrar estos 
espectáculos, ya había sido elegido para desempeñar el duunvirato y estaba a la espera de tomar 
posesión del cargo»512. 

                                                 
507 Salomonson 1965. 
508 Becatti et alii 1970. 
509 Dunbabin 1978, 95 ss., láms. XXXII 84, XXXIII 85-86, 101, 168 ss., XXXV 90-92. 
510 Dunbabin 1978, 99, lám. XXXIV. 
511 Cfr., v.g., Teja 2002. 
512 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
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v i i .  
A V T  V I N C E R E  A V T  M O R I  
 

Neste capítulo iremos tratar da venação em anfiteatro (ou em circo), fenómenos 
que apesar de se terem vindo a delinear em séculos anteriores, encontraram espaço nos 
opera musiua e noutras manifestações artísticas, sobretudo, a partir do século III. Com 
esta análise, além de compreendermos a dualidade simbólica e transcendental da relação 
do indivíduo com o animal, parece-nos importante clarificar alguns outros aspectos. 
Designadamente, quais eram os animais “eleitos” para o sacrifício na arena. Se nos 
capítulos precedentes tratámos do animal símbolo, atributo ou complemento dos deuses, 
do cavalo vitorioso, no presente item abordaremos os espectáculos com animais. Estes, 
tal como as outras manifestações já aqui referidas surgiram também em contexto 
sacrificial, religioso ou fúnebre, mas acabaram por se tornar espectáculos de massas sem 
qualquer outro apodo. Pelo que se nos afigura oportuno tratar ainda da morte, sem nexo, 
dos animalia quae lacte aluntur. 
 
 
1. ESPECTÁCULOS COM ANIMAIS 

«(…). Também existe nos jogos que são oferecidos pelos magistrados, sejam os de 
gladiadores no foro, sejam os de representações nos teatros. Aí não se concede demora ou espera, 
mas a necessidade obriga a que tudo fique pronto na hora certa, sejam os assentos nos teatros, 
sejam as montagens dos toldos, se preparam para o povo, por meio de aparelhagem mecânica, nos 
jogos públicos. Aqui, de facto, é necessária uma diligente previdência e planos de habilíssimo 
engenho, pois nada disso se pode completar sem o funcionamento de aparelhagem e sem o vigor 
matizado e artificioso dos estudos»513. 
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No século III a.C., terão surgido os primeiros combates de gladiadores e venações, 
em Roma, ostensivamente associados aos triunfos militares e aos rituais fúnebres de 
personagens com preponderância religiosa, social, económica e militar. Entretanto, os 
munera gladiatorum, foram assumindo um carácter oficial514, designadamente os 
espectáculos oferecidos por Marco Fúlvio Nobilitor, na sequência de uma promessa que 
fizera em caso de vitória na guerra etólica. De facto, terá sido no âmbito destes ludi que 
os romanos, durante dez dias, conheceram inusitado fausto. Desde os atletas gregos, 
passando pela exibição de animais exóticos e as primeiras uenationes com panteras e 
leões, sendo estes últimos de duas qualidades, de acordo com a distinção de Aristóteles: 

Há duas espécies de leão: uma mais arredondada, com a crina mais hirsuta, e mais tímida; a 
outra é mais comprida, com os pêlos mais rijos e mais valente. Por vezes fogem com a cauda 
estendida, como os cães. Já se viu um leão pronto a lançar-se sobre um porco, mas ao vê-lo 
disposto a enfrentá-lo, de pêlos eriçados, pôs-se em fuga. Os flancos do leão resistem mal aos 
golpes, mas o resto do corpo aguenta-se bem e a cabeça é robusta»515. 

Ainda assim, segundo Plínio, nos finais do século II a.C. tomaram-se severas 
medidas com o intuito de pôr cobro a este deplorável espectáculo, mas poucos anos 

                                                 
513 De Architectura, X, 3. 
514 Ceballos Hornero/Ceballos Hornero 2003, 58. 
515 História dos Animais, 44. 
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volvidos, o tribuno da plebe Cneu Aufídio, reclamou – em nome do desagrado do povo 
– que se importassem, de novo, animais selvagens para o circo516 que, ao longo da 
República, foi o local próprio das uenationes. Estes espectáculos caracterizavam-se pela 
violência extrema, mas também é verdade que a importação de feras do Norte de África 
era uma prerrogativa imperial que, com o laxismo dos tempos, se foi alargando a outros 
comerciantes (e a contrabandistas), os quais, sem quaisquer escrúpulos, capturaram 
milhares de bestas e conduziram-nas, não só, até às arenas africanas, mas também da 
Europa e da Ásia, tendo, inclusive, esta actividade frenética conduzido à total extinção 
de leões e de elefantes naquele vasto território proconsular.  

Os munera gladiatorum, como jogos oficiais, perderam o carácter transcendental 
e/ou funerário que ditara a sua origem, tal como sucedera séculos antes com os jogos e 
os ludi circenses. Todavia, importa não esquecer que o primeiro espectáculo de luta de 
feras de que Tito Lívio nos deixou notícia, em Roma, ocorreu cerca de oitenta anos 
antes da introdução dos combates de gladiadores517. Em 169 a.C., os edis Públio 
Cornélio Cipião e Públio Léntulo ofereceram novos jogos, nos quais se contaram 
sessenta e três panteras, quarenta ursos e, até mesmo, elefantes, tendo sido Tito Lívio, 
desta feita, mais acutilante nas suas observações, pois constatara que aquelas 
demonstrações se integravam num processo ostentatório cada vez mais complexo e as 
uenationes – ainda que estas, por vezes, não passassem da exibição de animais exóticos 
– passavam a fazer parte integrante dos jogos. E, em 146 a.C., Cipião Africano, nos 
jogos que doou à Vrbs comemorando a derrota de Cartago, na Segunda Guerra Púnica, 
foi mais sanguinário e arrojou às feras os estrangeiros que, incorporados nas legiões, 
haviam desertado.  
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Por outro lado, e no âmbito da matéria que temos vindo a explanar, refira-se que a 

derrota dos púnicos e sequente destruição de Cartago permitiu que Roma passasse a 
ocupar, em definitivo, parte do solo norte africano e será, de todo, verosímil crer que a 
aquisição de fauna estranha à Europa fosse mais fácil, vulgarizando-se, desta forma, os 
ludi. Jogos que – à medida que o Império crescia – tornavam-se também eles um palco 
de vaidades. Assim, nos jogos oferecidos por Cláudio Pulcher, em 99 a.C., assistiu-se à 
caçada de um elefante. Em 93 a.C., Sula largou, pela primeira, vez leões que foram 
mortos por arqueiros, ainda que em tempos mais remotos este animal fosse tido em 
grande consideração pelos povos do Levante: 

«Entre os astros, Sírios é o consagrado pelos egípcios a Ísis, porque traz a água. Também 
reverenciam o leão, enfeirando as portas dos templos com umas faces de leão abertas, porque o 
Nilo transborda “logo que o Sol se aproxima do leão”»518.  

Em 58 a.C., construiu-se especificamente um canal com água para se mostrarem 
cinco crocodilos e um hipopótamo. Plutarco referiu-se a este paquiderme – e também ao 
crocodilo – nos seguintes termos: 

«(…) entre os selvagens, os mais ferozes: o crocodilo e o hipopótamo (…) quanto ao hipopótamo, 
em Hermópolis exibe-se uma estátua que representa este animal, dizendo que é Tífon. Sobre o 
lombo desta fera vê-se um gavião a lutar com uma serpente. O hipopótamo representa Tífon, o 
gavião significa o poder e a autoridade que Tífon muitas vezes adquire muitas vezes pela 
violência, autoridade que não pára de empregar a sua maldade para perturbar os outros e perturbar-
se a si mesma. Por isso, nos sacrifícios dedicados ao sétimo mês de Tybi, o dia chamado 
“Regresso de Osíris da Fenícia”, molda-se sobre os bolos a figura de um hipopótamo acorrentado. 

                                                 
516 Jiménez Sánchez 1998, 60. 
517 Blázquez 1974, 92. 
518Ísis e Osíris, 38. 
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Em Apollipólis, existe uma lei que obriga todos os cidadãos sem excepção, a comer crocodilo. 
Durante um determinado dia dedicam-se apenas à sua caça, apanhando o mais que puderem, 
matam-nos e deixam-nos diante do templo de Apolo»519. 

Pompeio, em 55 a.C., exibiu um rinoceronte, macacos – sobre os quais Aristóteles 
se pronunciou acerca da sua natureza520 – e um lince da Gallia. Em 46 a.C., César 
mostrou, pela primeira vez, uma girafa, no que foi secundado por Augusto que, em 
devoção ao teatro de Marcelo, exibiu, em 11 a.C., um tigre encerrado numa jaula521. 

Posto isto e apesar dos animais exóticos constituírem o grande atractivo dos ludi 
(tais como os tigres da Arménia e da Índia, os elefantes indianos e africanos, bem como 
os leões, os leopardos, os rinocerontes, os antílopes, as avestruzes, os dromedários, as 
gazelas, os hipopótamos, as zebras e as girafas). Os espectáculos menores e/ou 
provincianos que não coincidissem com as datas festivas, faziam-se, por hábito, com 
recurso à fauna europeia, designadamente, ursos e lobos da Hispânia, Dalmácia e 
Caledónia, javalis da Germânia e touros de Creta, linces e cervos da Gallia. 

Mas, se no início, os combates de gladiadores e as representações com feras eram 
acontecimentos distintos, com o decorrer do século I a.C. foram-se fundindo num único 
espectáculo. Nos finais daquele século, Tito Lívio comparou os ludi que Cornélio 
Cipião e Públio Léntulo haviam oferecido com os jogos augustanos, designadamente 
quando o princeps assumiu o império em 27 a.C., ainda que recordasse com alguma 
nostalgia – mesmo correndo o risco de contraditar-se – a austeridade que havia 
caracterizado o espírito romano de outros tempos. 

Por conseguinte, ao longo do século I a.C., foram-se vulgarizando, tanto a 
exibição de feras, como as lutas com e entre animais selvagens. Nesta perspectiva, os 
acossos foram adquirindo inusitada importância, tendo-se conduzido até Roma animais 
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519 Ísis e Osíris, 50. Os mosaicos tardios de temática nilótica patentes na Hispânia já não carregavam o 
simbolismo primário que Plutarco outorgou ao tema, porquanto na uilla de Fuente Álamo, em Campiña 
Alta (Conuentus Cordubensis), que apenas começou a ser intervencionada de modo sistemático, a partir 
de 1982, sob a orientação de Luis Alberto López Palomo, pôs-se a descoberto um mosaico, datado do 
século IV, que ocupava um compartimento quadrado com quatro absidíolos semicirculares. O mosaico 
ostenta no painel central, quadrado delimitado por duplo filete simples, uma colorida e incompleta 
representação antropomórfica do rio Nilo, com cabelos e longas barbas esbranquiçadas, encostado num 
hipopótamo, visto de lado, e bastante truncado, subsistindo apenas parte do corpo, as patas dianteiras 
estendidas para a frente e no focinho enrugado destaca-se a boca aberta deixando entrever comprida 
língua avermelhada; a meio plano, surge um crocodilo igualmente tirado de perfil; e, ao fundo, dois grous 
afrontados, muito estilizados. No absidíolo superior, igualmente enquadrado por duplo filete simples, 
apresenta, da esquerda para a direita, um grou a atacar um pigmeu, enquanto um outro corre em seu 
auxílio e na mesma direcção avança uma figura feminina. Junto às personagens patenteiam-se legendas, 
em latim vulgar. Maria Jesús Caballer González considera existir uma evidente conexão sexual nas 
inscrições dos três absidíolos que subsistem, concluindo que outrora aquele mosaico integrar-se-ia num 
espaço destinado a um regabofe chistoso. Até porque, não estamos perante um legendário usual, mas, 
antes pelo contrário, a inscrição de Fuente Álamo apresenta um diálogo entre várias personagens, o que a 
distingue, por exemplo, do friso da casa de Menandro em Pompeios (Caballer González 2001, 111-127, 
n.1). Sobre este mosaico, vide também López Palomo 2007, 145-156; López Monteagudo, 111-127 (in 
www.tau.ac.il/arts/projects). 
520 «Há alguns animais que, pela sua própria natureza, se situam entre os homens e os quadrúpedes. É o 
caso dos macacos, dos colobos e dos mandris (…) A face apresenta muitas semelhanças com o homem: 
as narinas e as orelhas são praticamente iguais, os dentes são como os dos humanos, quer os da frente 
quer os molares. Enquanto os outros quadrúpedes não têm pestanas numa das duas pálpebras, o macaco 
tem-nas nas duas, mas muito finas, sobretudo da pálpebra inferior, e minúsculas» (História dos Animais, 
I, 100, 8). 
521 Jiménez Sánchez 1996-1998, 61. 
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até então nunca vistos: Escauro exibiu, nas festas por ele organizadas em 58 a.C., um 
crocodilo e um hipopótamo; mais tarde, Pompeio, no âmbito da consagração do teatro 
então erigido, apresentou um lince proveniente da Gália, um rinoceronte e macacos 
africanos, alguns deles absolutamente desconhecidos522; em 74 a.C., o próprio César 
promoveu um espectáculo onde incluiu outros animais jamais vistos em Roma, 
designadamente, uma girafa; e, finalmente, em 11 a.C. foi mostrado um tigre523:  

«A lo largo de los dos últimos siglos de la República, se produjo la primera secularización 
de los juegos romanos. La llamamos “primera secularización” porque, a nuestro parecer, no se 
produjo en este momento una secularización total. En efecto, los juegos perdieron su espíritu 
religioso por lo que respecta a organizadores y público. Los editores organizaban los espectáculos 
para atraerse el favor de la plebe. Por su parte, el pueblo acudía a los juegos para distraerse. La 
religión se convirtió unicamente en una excusa para la celebración de espectáculos. Sin embargo, 
el espíritu religioso permaneció en la misma celebración de los juegos, organizados oficialmente 
en honor de una divinidad; es decir, cuando el pueblo acudía a los juegos, aunque no le importase 
la religión ni la divinidad en sí, sabía en todo momento a qué dios se estaban ofreciendo, pues su 
mismo nombre indicaba en honor de quién se exhibían. No será hasta finales del siglo IV d.C. 
cuando se producirá la secularización oficial de los juegos. Para P. Veyne, la primera 
secularización se produjo cuando se separaron las tres funciones que caracterizaban a los juegos: 
piedad, regocijo y solemnización. La causa estaría en un exceso de instauraciones, una clara 
evidencia de manipulación de los ritos. Cualquier error, el más mínimo incluso provocado, era 
suficiente para recomenzar las representaciones. Estó provocó un desequilibrio de las funciones en 
detrimento de la piedad. Los ludi, finalmente, se celebraron y repitieron una y otra vez, con la 
intención de agradar más a lo hombres que a los dioses. Se convirtieron únicamente en una 
diversión solemne (laetitia)»524. 

* 

161
Para Julián González, no entanto, a sociedade romana nos finais da República 

estava bastante estratificada. Porém, a moderna historiografia tem-se limitado a tratar 
esta problemática de forma avulsa sem atender às questões cronológicas e, por isso, não 
tem acompanhado a própria evolução e “mutações” sociais que se observaram ao longo 
do tempo, ainda que, inicialmente, os munera fossem igualmente um veículo de 
romanização – porquanto os indivíduos se iam identificando com estes modelos –, 
atingindo um elevado nível de romanidade, quando os sistemas de convenções e valores 
haviam sido interiorizados, cumpridos e, sobretudo, apreciados525. Por conseguinte, este 
autor afirma no seu artigo que:   

«La sociedad Romana a finales de la República estaba fuertemente estratificada en diversos 
grupos sociales: los ordines senatorius y equester y la plebs, con diferentes gradus dignitatis y 
diversos cometidos en la vida política y social. Aunque algunos estudiosos, entre ellos los editores 
del s.c. de Cneo Pisone patre (…), sigan considerando a la plebs como un ordo más (…), en 
sentido estricto sólo los senadores y los equites podían considerarse como ordines (…) y la frase 
de Tácito (Ann. 13, 54) discrima ordinum se refiere claramente, pese a la opinión contraria de 
Rawson, a senadores y caballeros: quis eques, ubi senatus percontantur, advertere quosdam cultu 
externo in sedibus senatorum»526.  

Com Augusto no poder, os jogos – e o seu sentido – ganharam uma nova 
dimensão, não só no que respeita à reorganização dos ludi, mas, sobretudo, no que 
concerne ao seu significado. Na verdade, terá procurado, ainda que lentamente, vincular 
                                                 
522 Blázquez 1974, 92-93. 
523 Blázquez 1974, 93. 
524 Jiménez Sánchez 1998, 69. 
525 Ceballos Hornero 2004, 119. 
526 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
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os jogos ao poder. O Princeps tendeu, pois, a identificar-se com a Res Publica, 
assumindo o próprio Augusto o papel de evergeta, competindo, pois, ao primeiro 
cidadão custear os jogos (o que foi possível graças à imensa fortuna que herdou de 
César), burilando o conceito de mécénat d’État que surgira nos últimos e conturbados 
anos da República527. 

O princeps ofereceu, na verdade, vários e faustosos divertimentos, conforme 
relatou no capítulo XXII das suas Res Gestae, ao referir-se aos grandiosos ludi com que 
presenteou Roma e que integravam, para além de espectáculos de naumaquias, no 
próprio Tibre, combates de gladiadores e uenationes, nas quais foram chacinados – 
segundo o próprio – mais de três mil e quinhentos animais:  

(…) feci. Consul XIII ludos Martiales primus feci, quos post id tempus deinceps insequentibus 
annis s.c. et lege fecerunt consules. Venationes bestiarum Africanarum meo nomine aut filiorum 
meorum et nepotum, in circo aut in foro aut in amphitheatris, populo dedi sexiens et uiciens, 
quibus confecta sunt bestiarum circiter tria millia et quingentae528. 

Refira-se, igualmente a este propósito, que a magnitude dos espectáculos 
comummente oferecidos por Augusto, sobretudo os que promoveu aquando da 
celebração do aniversário da cidade, terão atingido uma grandeza tal que, mais tarde, 
Suetónio (70-140 d.C.), na sua obra dedicada aos Doze Césares, referiu-se a este já 
longínquo acontecimento de um jeito ainda arrebatado pela sua grandiloquência: 

«Pela quantidade, variedade e magnificência dos seus espectáculos [que] ultrapassou todos 
os seus antecessores (…). Os seus jogos foram celebrados não apenas no forum e no anfiteatro, 
mas também no circo e no recinto dos comícios; limitavam-se, por vezes a caçadas (…). No circo, 
mostrou condutores de carros, corredores, matadores de feras, por vezes escolhidos entre os jovens 
da mais alta ascendência (…). Se chegasse a Roma algum animal insólito e digno de ser visto, 
tinha por hábito mostrá-lo ao povo, num local público, caso não fosse dia de espectáculo. Por 
exemplo, exibiu um rinoceronte no recinto dos comícios, um tigre, num palco, uma serpente de 
cinquenta côvados, frente ao local dos comícios»529. 

162

Em Roma, os espectáculos de arena eram usados para mostrar, aos visitantes 
ilustres, a grandeza e o esplendor da “Cidade Eterna”. Mas, por outro lado – e este será 
o aspecto mais importante a ter em consideração –, tal era o reflexo do modo como se 
encontrava organizada a sociedade e religião romanas. De facto, nos anfiteatros o 
público distribuía-se de acordo com o seu posicionamento social e, como já referimos a 
propósito dos ludi circenses, os espectáculos públicos constituíam essencialmente um 
acto de evergetismo. E este era, na verdade, um dos aspectos fundamentais, quer da sua 
organização social, quer da sua cultura, porquanto, desta forma, o patrocinador dos 
eventos ganhava popularidade entre o povo. A este propósito, refira-se, ainda, que as 
arenas – sobretudo depois da implementação do imperialato por Augusto – assumiram 
um papel importante onde se ouvia também a uox populi, porquanto a plebe tinha 
perdido a oportunidade de eleger os seus magistrados e de participar na elaboração das 
leis, sentia-se num lugar onde o imperador se reunia com o seu povo e juntos, sem 

                                                 
527 Jiménez Sánchez 1998, 72-73. 
528 Universidad de Zaragoza, texto latino com tradução para castelhano por G. Fatás 
(www.cervantesvirtual.com/estudios/). Tradução livre: «No meu décimo terceiro consulado deram jogos 
de Marte que, desde aquela época, os cônsules, por decreto do Senado, têm dado em anos sucessivos. No 
meu próprio nome, no de meus filhos ou netos, em vinte e seis ocasiões dei ao povo, no circo, no fórum 
ou no anfiteatro, caças de animais selvagens africanos, nos quais cerca de três mil e quinhentos animais 
foram mortos». 
529 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Augusto, II, XLIII. 
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qualquer distinção socioeconómica – apesar de sentarem nos lugares atribuídos a cada 
categoria social –, honravam os seus deuses530:  

«Con el tiempo los espectáculos en general (ludi), aunque nunca llegaron a perder sus 
ancestrales raíces religiosas y funerarias, incrementaron su dimensión festiva y además fueron 
politizándose gradualmente, convirtiéndose en un instrumento propagandístico en manos de la 
aristocracia romana y, especialmente, del régimen imperial. Lo vemos ya en una de las más 
tempranas referencias documentales a espectáculos en Hispania»531.  

Todavia, a prática dos munera gladiatorum e das uenationes – ao contrário dos 
teatros já mais desenvolvidos por directa influência helénica – não exigia estruturas 
fixas, pelo que os espectáculos poderiam realizar-se em espaços provisoriamente 
adaptados. Com efeito, a primeira referência explícita conhecida à tipologia 
arquitectónica do anfiteatro – sendo o seu significado, em grego, literalmente, «duplo 
teatro» – encontra-se em Plínio, designadamente no Livro XXXVI, quando refere que:  

«Curião fez dois amplíssimos teatros de madeira justapostos, cada um estava suspenso sobre 
um eixo giratório; encostados um ao outro, nele se fazia o espectáculo das representações antes do 
meio dia… juntando as suas extremidades dava lugar a um anfiteatro oferecendo combates de 
gladiadores»532. 

Os anfiteatros seriam, então, estruturas de madeira que o tempo foi consolidando 
até à sua evidente monumentalização, razão que de per si será reveladora do adiantado 
estado de “romanidade” que se vivia então naquela manta retalhada que constituía o 
Império e que se estabeleceu como no mais completo paradigma, no Coliseu – 
designação tipicamente colossal533 – o edifício que Vespasiano mandou edificar em 
Roma, «no centro da cidade, de acordo, segundo lhe disseram, com um desejo de 
Augusto»534 e, plasticamente integrado nos cânones primordiais da arquitectura de 
Vitrúvio535.  163

«el Liber de spectaculis de Marcial. Fue el primer libro compuesto por este poeta, quien lo 
comenzó en el año 80 d.C. y lo fue publicando a lo largo del reinado de Domiciano. En su forma 
actual está compuesto por 33 epigramas, aunque nos ha llegado incompleto. En estos poemas, 
Marcial elogia la construcción del Coliseo y los espectáculos que se celebraban en él: uenationes  
cacerías y combates entre animales, luchas de gladiadores, naumaquias y dramas mitológicos. 
Ninguno de los personajes mencionados hasta ahora pertenece a la Antigüedad Tardía»536.  

                                                 
530 González 2002; Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
531 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
532 Maciel 2006, 14 (tradução do autor). 
533 Garcia y Bellido 1990, 298-301. 
534 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Tibério, III, IX. 
535 Durante o imperialato de Domiciano (também oriundo das gens Flávia), contudo, muitos dos 
monumentais edifícios que haviam constituído os arquétipos modelares que, pouco a pouco se foram 
repetindo Império fora, não só como símbolo da vontade augustea, mas, sobretudo, como espelho de uma 
atitude assumidamente política que pretendia promover a unidade de um território imenso e povoado de 
gentes com os diferentes níveis civilizacionais – se assim se poderá dizer – ficaram parcialmente 
destruídos no incêndio que fustigou a cidade no ano 80, conforme nos conta o próprio Suetónio: 
«Restaurou muitos edifícios esplêndidos que tinham sido destruídos pelo fogo, entre os quais o Capitólio, 
que tinha voltado a arder, mas colocando o seu nome em todos eles, sem referência ao promotor original. 
Depois, construiu um templo novo no monte Capitolino, em honra de Júpiter Custo, tal como o foro que 
agora é chamado de Nerva, além do templo à família Flávia, um estádio, um recinto musical e um recinto 
aquático para combates navais. Foi com a pedra usada nesta última obra que mais tarde o Circo Máximo 
foi reconstruído, quando o fogo destruiu ambos os lados do edifício» (Suetónio, As Vidas dos Doze 
Césares, Divino Domiciano, XII, V). 
536 Jiménez Sánchez 1998, 18. 
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Por conseguinte, os primeiros anfiteatros perenes, isto é, de alvenaria de pedra só 
se terão firmado como elementos integrantes da paisagem urbana como consequência 
destas experiências, sobretudo, a partir do século I, coincidindo este fenómeno com a 
normalização do ócio massificado e devidamente regulamentado537. De facto, a 
tipologia primeva dos anfiteatros, como o de Pompeios, era ainda arcaizante, com 
escadeado de acesso exterior, contudo a complexidade dos espectáculos, cada vez mais 
exuberantes e atractivos para as populações – tendo-se metamorfoseado, mesmo, em 
espectáculos de massas –, conduziu à adopção de um modelo mais complexo e com 
melhores acessibilidades, cuja filiação na arquitectura vitruviana se nos afigura uma 
evidência.  

* 

Para Ceballos Hornero, os combates de boxe e as corridas de cavalos foram os 
primeiros espectáculos oficiais para celebrar os dias festivos de Roma. Depois, entraram 
em cena o teatro e a música e, finalmente, já nos finais da República, surgiram com 
grande esplendor os combates de gladiadores, as venações e as naumachiae538, cujos 
participantes, tal-qualmente os aurigas, haveriam de se tornar profissionais, treinados 
em escolas criadas para o efeito. Posto isto, e atendendo ao custo de formação de um 
gladiador – normalmente um escravo ou um liberto –, adicionando-se o seu sustento e 
treino diários, para além do soldo, abandonou-se já a ideia pré-concebida de que a 
maioria dos lutadores perecia, pura e simplesmente, nas arenas.  

De facto, se derrotado, o combatente aguardava com a cabeça em baixo a decisão 
final do editor que decidia, então, se iria ser degolado ou não pelo vencedor, perante o 
público. Contudo, se o missus tivesse mostrado coragem e valentia, poderia sair vivo da 
arena – ainda que, segundo Cícero, tivessem sido treinados de forma a não perderem a 
compostura perante tal situação –humilhado, pela porta sanauiuaria; quanto aos 
lutadores moribundos, eram levados pela porta libitinaria e transportados até ao 
spoliarium, onde lhes era dado o golpe de misericórdia, tudo isto enquanto o gladiador 
vencedor, coberto de glória, era aclamado pela assistência539.  

164

Refira-se, a propósito que, quando se aproximava a data da realização dos ludi 
munera, entrava em funcionamento uma “máquina publicitária” de divulgação do 
evento e respectivo programa, sendo vulgar figurar o nome do promotor, os tipos de 
ludi, os participantes e os eventuais suplementos (missilia, oferta de bolos ou de pão), 
lugar e data dos jogos. Estes programas eram normalmente esgrafitados nas paredes dos 
edifícios públicos, em particular naqueles que tivessem algum tipo de relação com o(s) 
espectáculo(s) em causa. Acharam-se grafitos deste género em necrópoles que se 
acercavam das cidades540, como se encontrou em Pompeios, anunciando a realização de 
jogos nas cidades vizinhas de Nola e Herculano. Os promotores dos ludi recorriam 
ainda aos arautos que, não só na cidade, mas no território a ela adjacente, anunciavam 
os referidos espectáculos, pois – como se sabe – os anfiteatros eram construídos não só 
em função do número de habitantes da cidade, mas também daqueles que viviam nos 
respectivos agri. O último expediente usado pelos patrocinadores era, de acordo com as 
                                                 
537 Ceballos Hornero 2004, I, 119.  
538 Ceballos Hornero 2004, I, 120. 
539 Ceballos Hornero 2004, I, 126. 
540 Ceballos Hornero 2004, I, 131, cita, inclusive, o caso de um epitáfio de Forum Pompilium (Itália), no 
qual se inscreveu um pedido para se respeitar a sepultura, abstendo-se de colocar nela qualquer 
propaganda. 
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fontes citadas por Ceballos Hornero, o recurso a convites individuais aos notáveis das 
cidades mais próximas541. 

Em termos organizacionais, as contratações de lutadores – ou de outros 
intervenientes no espectáculo – eram feitas com vários meses de antecedência e, aos 
poucos, iam chegando à cidade homens e animais, preferencialmente por via fluvial que 
era menos onerosa, porém implicava o risco de naufrágio. Por outro lado, embora no 
capítulo CXXVIII da antiga Lex Vrsensis, encontrem-se estipuladas não só as 
obrigações dos organizadores, mas também as dos seus ajudantes, que contactavam com 
as factiones circenses e com as familiae gladiatoriae, ainda que esta lei date de cerca de 
meados do século I a.C. e que a de Emporiae tenha sido promulgada por Augusto, 
parece ser hoje evidente que existiam abundantes códigos e/ou cópias legislativas 
municipais, sobretudo da época flaviana, que regulamentavam esta actividade, como, 
por exemplo, esclarecem as placas de bronze de Irni542.  

As companhias profissionais podiam ser de propriedade estatal, como os 
gladiadores que estavam sediados em Capri e em Cápua543; assim como havia outras 
familiae gladiatoriae instaladas nas capitais de província. Existiam ainda grandes 
companhias particulares, pertencentes a famílias de nomeada que tinham as suas sedes 
em locais determinados e pequenos empresários que viajavam de cidade em cidade 
oferecendo os seus serviços, comprando e vendendo gladiadores, bestiarii e animais, 
dispondo-se inclusivamente a organizar integralmente espectáculos oferecidos por 
evergetas544.  

A legislação imperial concorria também a favor dos ludi, pois foram promulgados 
– ao longo do tempo – vários editos imperiais (coligidos nos Codex Theodosianus e no 
Codex Iustinianus) que tinham como objectivo primordial garantir que não faltariam 
combatentes e/ou animais para a realização de todos os jogos programados545, o que, 
decerto defraudaria as expectativas das populações podendo, inclusive, causar 
desordens públicas ou, até mesmo, tumultos.  
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Os munera que se realizavam em anfiteatro eram precedidos, na véspera, pela 
cena libera, sendo os gladiadores aplaudidos pelos seus admiradores, aproveitando 
também aquele dia para redigirem os seus próprios testamentos. O espectáculo iniciava-
se com pompa, na qual desfilavam quer os gladiadores, quer os bestiários, com o seu 
armamento e envergando trajos de gala; as feras que participavam igualmente no 
espectáculo eram, então, apresentadas ao público e o cortejo entrava no anfiteatro. 
Apresentavam-se perante os magistrados ou a presidência dos jogos. Depois, segundo 
Suetónio, procedia-se ao exame do equipamento dos lutadores546 e, finalmente, 
praticavam os exercícios de aquecimento que antecediam os combates.  

Por norma, os gladiadores defrontavam-se ao som de música (tibia, cornua e 
tubae) que aumentava – ou diminuía – o ritmo dramático da peleja entre os dois 
combatentes, por norma, de acordo com as fontes iconográficas hoje conhecidas: 
samnis, murmillo e secutor contra retiarius. Para além do confronto simples, os ludi 

                                                 
541 Ceballos Hornero 2004, I, 130-131. 
542 Ceballos Hornero 2004, I, 133. Segundo este autor, recuperaram-se até à actualidade, dezoito tábuas de 
bronze, eventualmente, correspondentes a legislação municipal. Com excepção das de Vrso (cesariana) e 
de Emporiae (augústea), todas as outras terão cronologia atribuída à época flávia. 
543 Ceballos Hornero 2004, I, 130. 
544 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Tibério, III, XII. 
545  Ceballos Hornero 2004, I, 131. 
546 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Tibério, III, IX. 
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contavam com outras actividades bastante apelativas, aliás, para o público em geral. 
Tratava-se, pois, de gladiadores (e/ou tipologias) apreciados por fãs que extravasavam o 
seu próprio conceito de “herói” e radicavam numa ou noutra espécie de combate, pelo 
que, ao tinir das armas e ao som dos instrumentos musicais, os aficionados tentavam 
antecipar-se ao próprio combate e opinavam gritando para a arena as suas estratégias, 
enquanto se procediam, também, às apostas. 

Os jogos tinham o seu começo logo pela manhã e, não raras vezes, alongavam-se 
pela noite dentro. Assim sendo, e muito particularmente nos grandes jogos, ocupava-se 
a matina com venações, a pausa de almoço era aproveitada para a execução dos 
condenados e a tarde era dedicada aos ludi mais importantes, isto é, os combates de 
gladiadores547. O público passava, pois, o dia na arena, conforme o comprovarão 
diversos esgrafitos de tabuleiros de jogos, com os quais se deveriam entreter nas pausas 
dos programas. A afficion por este ludus era tão significativa que se plasmaram também 
em múltiplos objectos de uso comum, decorativo e ou funerário/votivo, cenas de 
gladiatura que, tal como sucedeu com os ludi circenses, se difundiram através de uma 
“proto-indústria” bem organizada, com o recurso – no que concerne sobretudo à 
estatuária – ao cinzel do escultor, ao molde da olaria ou à têmpera da forja. 

Todavia, em relação à barbárie dos ludi, já no século I o cordubense Séneca, 
educado em Roma e senador de relevante notoriedade, que veio a destacar-se como 
filósofo de génese estóica e defensor de um ideário assente na renúncia dos bens 
materiais, procurando – através do conhecimento e da contemplação – a felicidade 
através da tranquilidade da alma, referiu-se em tom crítico, no seu ensaio Da Brevidade 
da Vida, aos excessos dos triunfos e dos espectáculos com feras: 

166
«Curius Dentatus foi o primeiro a incluir elefantes num triunfo [e Lucius Sila foi] o 

primeiro a exibir leões à solta no Circo, embora noutras ocasiões tenham sido apresentados em 
grilhões e que lançadores de dardo foram enviados pelo rei Bocchus para os matar. Também 
podemos desculpar isto – mas tem alguma utilidade? – saber que Pompeu foi o primeiro a exibir 
no Circo uma luta envolvendo dezoito elefantes, lançando homens inocentes contra eles, numa 
batalha encenada. Líder do Estado e, como nos é dito, homem de notável amabilidade entre os 
líderes de antigamente, pensava que seria um espectáculo memorável matar seres humanos de uma 
forma tão nova. “Vão lutar até à morte? Não chega. Vão ser desfeitos em pedaços? Não chega. 
Sejam esmagados por animais de grande porte.” Seria melhor que essas coisas fossem esquecidas 
para que no futuro alguém de poder não saiba deles e queira ser lembrado por um acto tão 
inumano. Oh, que trevas uma grande prosperidade lança sobre as nossas mentes! Pensou que 
estava acima das leis da natureza ou do tempo, a ponto de atirar tantos homens desgraçados a 
criaturas selvagens, quando incitava criaturas tão díspares umas contra as outras, quando 
derramava tanto sangue diante do povo que em breve foi obrigado por ele a derramar o seu próprio 
sangue»548. 

Refira-se, por outro lado, que nos primeiros tempos do Império, e dada a ausência 
de quaisquer inscrições alusivas ao evergetismo de ferae africanae, será revelador que 
as uenationes que se realizavam, para além das principais datas festivas, se resumiriam 
apenas a espectáculos celebrados com animais capturados na própria Hispânia (e 
noutras províncias europeias), designadamente, ursos, javalis e cervos549. Como, aliás, 
parece poder inferir-se da leitura de Suetónio quando se reporta à participação de 

                                                 
547 Ceballos Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 57-58.  
548 Séneca 2005, Da Brevidade da Vida, 26-27. Na página seguinte, o autor refere-se ainda ao triunfo de 
Metelo sobre os cartagineses na Sicília nos seguintes termos: «sozinho entre todos os romanos tinha 120 
elefantes à frente do seu carro (…)». 
549 Ceballos Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 68. 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

Tibério nuns jogos militares realizados na península itálica: 
«Por isso regressou apressadamente para a Campânia; adoecendo em Ástura, e seguindo 

depois para Circeios, onde assistiu aos jogos militares para que não se suspeitasse da sua doença, 
chegou mesmo a lançar dardos contra um urso que fora solto na arena. Mas o esforço causou-lhe 
de imediato uma dor lateral»550.  

Os elementos que se conservam do período imperial são reveladores do aumento 
crescente do gosto pelos espectáculos de feras, ao ponto de os imperadores gastarem 
verdadeiras fortunas apenas com o intuito de agradar aos cidadãos, libertos e plebeus, 
obnubilando, desta forma subtil, as dificuldades de um quotidiano cada vez mais 
problemático. Assim, para além dos vinte e seis jogos organizados pelo próprio 
Augusto, há que referir que os seus sucessores foram bastante mais faustosos nos ludi 
que ofertaram nas datas importantes ou na comemoração de feitos militares, razão pela 
qual existiam permanentemente em Roma várias centenas de animais selvagens, pois, a 
qualquer altura, o princeps poderia convocar a organização de jogos. Pelo que – e ainda 
de acordo com as palavras de Suetónio – era necessário, quer para garantir o sustento 
dos animais, quer do numeroso pessoal indispensável para manter a “máquina” afecta 
aos ludi a funcionar convenientemente, o estipêndio de grandes somas, as quais, 
segundo parece, saiam dos fundos públicos e eram administradas por um procurador 
exclusivamente dedicado a essa actividade:  

– Nero, no monumental bosque da sua Domus Áurea, tinha um verdadeiro jardim 
zoológico, o qual, de acordo com Suetónio, possuía uma multidão de animais 
domésticos e selvagens551. 
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– Calígula, num período em que a carne atingiu preços bastante elevados, mandou 

alimentar as feras com carne de prisioneiros executados. 

– Tito, no ano 80 d.C., ofereceu para a consagração do monumental anfiteatro 
Flávio, cuja capacidade atingia os quarenta e cinco mil espectadores: 

«Aquando da inauguração do seu anfiteatro e dos banhos que tinham sido construídos ao lado ao 
lado, ofereceu um magnífico e dispendioso espectáculo de gladiadores. Deu também um belo 
combate marítimo na antiga naumáquia, e depois um combate de gladiadores, em que fez aparecer 
cinco mil animais, de todas as espécies num só dia»552.  

– Trajano, em 107, celebrou o triunfo sobre a Dácia, oferecendo quatro meses de 
festas e que contou com a presença de dez mil homens – decerto entre condenados e 
bestiarii – e onze mil animais553.  

– Segundo a Historia Augusta, obra datada de finais do século IV, no tempo de 
Gordiano III, em cerca de 235, existiam em Roma, muitos animais. Filipe, “o Árabe”, 
por ocasião das celebrações do milénio da fundação de Roma, em 248, apresentou na 
arena554 trinta e dois elefantes, dez alces, dez tigres, sessenta leões domesticados, trinta 
leopardos domados, dez hienas, seis hipopótamos, um rinoceronte, dez leões selvagens, 
dez girafas, quarenta cavalos selvagens e vinte onagros, os quais, segundo Aristóteles, 

                                                 
550 As Vidas dos Doze Césares, Divino Tibério, III, LXXII. 
551 As Vidas dos Doze Césares, Divino Nero, VI, XXXI. 
552 Blázquez 1974, 93. 
553 As Vidas dos Doze Césares, Divino Tito, XI, VII. 
554 Blázquez 1974, 97. 
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constituíam uma espécie distinta que resultou do cruzamento de um cavalo com um 
burro555. 

No espectáculo com feras organizado pelos edís Lêntulo e Cipião Nasica, foram 
exibidos sessenta e três animais africanos, dentre panteras, leopardos, hienas e elefantes, 
para além de quarenta ursos. Mas nas festas dedicadas à deusa Flora, os ludi não iam 
além da demonstração de animais inofensivos, tendo Plauto mencionado que vira 
avestruzes. Nestes tempos mais recuados, todavia, grande parte dos animais colocados 
nas arenas eram capturados na própria Itália – em particular nos Apeninos, na Lucânia e 
na Apúlia – e integravam-se no contexto da fauna selvagem europeia, designadamente, 
ursos, javalis, veados e lebres556.  

Considerando a já abordada e hipotética renomeação do meio natural, muitas 
vezes, criavam-se verdadeiros cenários campestres. Destes, terá sido mais esplendoroso 
o artifício de Nero, pois, segundo a descrição do poeta Calpúrnio, quando se abriu o 
alçapão da arena surgiram árvores decoradas com ouro e animais vindos das mais 
longínquas paragens. Nero terá sido o último “mecenas”, no sentido da política 
augustana, porquanto, a partir de então, o princeps tenderá a assumir-se como o próprio 
“Estado”, e esta assimilação do conceito na pessoa do imperador conduzirá ao 
entendimento de que o próprio seria um patrono do Estado, logo os seus actos de 
evergetismo para com o povo não eram mais do que a vontade expressa do 
imperador557. 

Probo mandou largar de uma só vez cem leões. Contudo, faltou aos animais o 
ímpeto furioso de quem salta de uma jaula e o espectáculo foi fraco, pelo que os animais 
que não deram luta à espada acabaram mortos por setas. Nesse dia soltaram-se ainda 
duzentos leopardos (cem provenientes da Líbia e cem da Síria) e cem leoas, juntamente 
com cem ursos, cujos combates foram tidos como meritórios, pela sua imponência.  168

Também na Historia Augusta se refere que Probo mandou os militares replantar 
no circo grandes árvores que tinham sido arrancadas nos bosques, sobre um grande 
tablado coberto de terra e, conforme escreveu o autor da obra:  

«Desta maneira todo o circo foi plantado de modo semelhante a um bosque, pareceu 
florescer com a frescura das folhas verdes»558.  

Depois fez soltar, pelos caminhos traçados, milhares de animais (avestruzes, 
cervos, javalis, gamos, cabritos selvagens e outros herbívoros). Por fim, deixou que a 
plebe entrasse no recinto e os que conseguiam capturavam um ou mais animais. Outra 
grande exibição de que há memória ocorreu no ano de 202, em pleno imperialato de 
Septímio Severo: a palestra transformou-se num imenso navio que se abriu e do seu 
interior saíram setecentos animais – leões, panteras, ursos, bisontes e avestruzes – que 
foram sacrificados ao longo dos sete dias em que durou a festa. 

* 

Como temos visto, na arena não se limitavam a exibir animais exóticos, mas – e para 
além da execução dos condenados que trataremos adiante – promoviam-se também lutas entre 
feras e bestiários que eram delinquentes, prisioneiros de guerra ou voluntários559, pois, tal como 

                                                 
555 Aristóteles, História dos Animais, 36. 
556 Blázquez 1974, 92. 
557 Jiménez Sánchez 1998, 73. 
558 In Blázquez 1974, 93. 
559 Ceballos Hornero 2002. 
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os gladiadores, constituíam um grupo profissional específico com aprendizagem, formação e 
treino, integrando escolas privadas ou públicas, tendo sido, inclusivamente, fundadas quatro 
escolas imperiais por Domiciano, nos finais do século I560. Os profissionais dos ludi 
organizavam-se em corporações especializadas, quer fossem as corridas de cavalos, os combates 
de gladiadores ou os artistas de palco, isto é, as familiae gladiatoriae, os aurigas en factiones 
circenses e os actores em greges scaenici. Na verdade, estas companhias – que podiam ser de 
propriedade estatal, municipal ou privada – eram contratadas pelos promotores do espectáculo, 
consoante os seus gostos ou possibilidade de estipêndio, sendo que quanto maior fosse a 
ambição política e social, tanto mais teriam que oferecer, para gáudio das suas clientelas, 
espectáculos mais complexos e, logo, mais onerosos. Há conhecimento da existência de 
empresas municipais, com testemunho efectivo em Pompeios, Prenesto, Alexandria e Pérgamo. 
No Norte de África, contudo, apenas estão comprovadas a permanência de pequenas 
companhias privadas de âmbito regional – ou seja pequenas e médias empresas que se 
dispersavam ao longo do território imperial –, como as Telegenii e Pentasii. Refira-se, ainda a 
propósito que as empresas, de foro estatal associadas à gladiatura, atestadas na Hispânia, na 
Gália, na Germânia, nas ilhas Britânicas e em Itália, estavam a cargo de um procurador 
imperial, pertencente à ordem equestre – sucedendo o mesmo no que concerne às províncias 
orientais –, e dada a sua condição deveriam ser as que tinham maior amplitude, uma vez que: 

 «Conocemos a dos de estos procuradores de las familiae gladiatoriae occidentales, a quienes 
dedicaron sendas inscripciones en la pars Orientalis: Lucius Didius Marinus, quien antes había 
ejercido el mismo cargo en Oriente [AE 1911,4], y Caius Vibius Celer [AE 1996,1603]. Pero 
también existían escuelas gladiatorias municipales, caso de. Mención aparte merecen los 4 equipos 
gladiatorios con sede en Roma (ludus Magnus, Matutinus, Dacicus y Gallicus) y los dos de Capua 
(ludus Iulianus y Neronianus) por su mayor radio de acción; de esta forma, en Hispania se han 
encontrado 5 epitafios de gladiadores del ludus Neronianus y 3 del Iulianus (…). En Hispania se 
conocen la de un tal Paullianus [CIL II2 7,363] y la de otro de cuyo nombre sólo se conservan las 
tres primeras letras: HER... [AE 1988,745], ambas en la Bética. Una última vía habitual de 
contratación de gladiadores es explicitada en la oratio italicense de Marco Aurelio antes citada, 
cual era la compra-venta entre editores de juegos de los profesionales una vez celebrados los 
ludi»561.       
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* 

Entre Marco Aurélio e Cómodo, os espectáculos de munera gladiatorum eram 
tidos como os mais caros, pois o preço de um lutador variava entre os mil e quinze mil 
sestércios. Durante o século II, e de acordo com testemunhos epigráficos, um 
espectáculo em Itália atingia facilmente a soma de cinquenta mil, preço inacessível à 
grande maioria das ciuitates, pelo que deveria existir um mercado paralelo de baixo 
custo, que permitia a organização dos munera gladiatorum por todo o Império. Por 
conseguinte, Petrónio menciona a existência de gladiatores sestertiarii e, por outro 
lado, a oratio Italicensis obrigava a que os preços pelos espectáculos se baseassem 
numa média obtida a partir dos valores cobrados nos últimos 10 anos e, num mosaico de 
Smirat, no Norte de África, refere-se que um leopardo para uma uenatio custava apenas 
dois mil sestércios. Dentro deste contexto, pode inferir-se que os espectáculos nos 
pequenos e médios municípios hispânicos não deveria ultrapassar os dez mil 
sestércios562. 

Tanto o anfiteatro, como o circo, para Robert, eram tidos como monumentos 
gráficos da demonstração pública da bondade dos munerarii que patrocinavam os 
                                                 
560 Blázquez 2002. 
561 Ceballos Hornero 2002. 
562 Ceballos Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 62. 
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espectáculos563. E, nesta exacta medida, convém lembrar que a morte das feras tinha 
também um significado mágico, cujas origens se perderam na noite dos tempos, mas 
que constituiriam, decerto, testemunhos presenciais de ancianos rituais que a memória 
colectiva fora rememorando (e que se encontravam igualmente patentes noutros povos 
subjugados pelos romanos, o que, de algum modo, justificará a afficion exacerbada), 
independentemente da época e do contexto. Tendo presente esta matriz – e não 
esquecendo a estreita vinculação dos romanos a um passado rústico – será, por demais 
evidente, que a morte das feras em caçadas outorgava ao dominus uma fulgente glória, 
pelo que a feliz actividade venatória – que se obtinha através da bondade dos deuses – 
se caracterizava ainda por um sentido virtuoso que dotava o venador de protecção 
sobrenatural contra as forças do mal. Consequentemente, parece-nos que, e seguindo 
este raciocínio, se poderá, em certa medida, encontrar na arena uma transposição 
alegórica do acto de caçar do campo para o acto de caçar na cidade, pois ali 
encontravam-se não só os deuses protectores mas também um óbvio sentido 
prestidigitador. Sentido este que se reflectia ainda na audácia e inteligência do caçador 
que, tanto no munus uenatorum como na actividade cinegética, arriscava a sua própria 
vida contra a força bruta das feras564. 

Entre muitos cidadãos que se ofereciam para a luta com os animais sem receber a 
soldada, como os bestiários cuja sobrevivência – tal como a dos gladiadores – dependia 
do seu desempenho na arena, também Cómodo (180-193) era um aficionado. Segundo o 
historiador Díon Cássio, o imperador matou cinco hipopótamos num único dia e, nos 
seguintes, abateu uma girafa, dois elefantes e vários rinocerontes565. Apesar destas 
demonstrações da mais pura força imperial, há que recordar o significado magico-
simbólico que encerravam, sobretudo durante o Alto-Império, independentemente de os 
espectáculos se desenrolarem num circo, num anfiteatro ou num outro recinto a eles 
destinado. Na verdade, se Marte protegia os gladiadores, Diana presidia às uenationes. 
Para além destas divindades e, possivelmente, com um carácter mais assertivo, também 
Baco estava presente nos espectáculos carregados de figurismo religioso, pelo que 
deveremos atender ao combates de animais que constituíam um dos aspectos relevantes 
dos Liberalia e de outras festas em honra desta divindade.  
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Na verdade, esta estreita vinculação de Baco com as uenationes estará 
documentada no mosaico de Haghia Trias, na Grécia, bem como em pavimentos de 
Thysdrus e de Sousse, denotando-se, em todos eles, o carácter religioso e simbólico 
evidenciado566. Refira-se, por outro lado, que Baco apareceu, igualmente, no espaço da 
arena, associado a Diana – e com base de uma leitura tão-só metafórica – como 
protector do espectáculo, como mencionou, aliás, Tertuliano no seu De Spectaculis. 
Mais tarde, outros autores, quer cristãos, quer pagãos, referiram a consagração indistinta 
dos munera a estas divindades. Até que, já em época Baixo-Imperial cristã, os combates 
de gladiadores, de animais e as próprias execuções de condenados mais não eram do 
que puro entretenimento, porquanto haviam perdido o cariz simbólico-religioso que os 
caracterizara nos séculos precedentes, pois tinham já desaparecido as razões primevas 
que tinham ditado o seu surgimento, ou seja, os fundamentos com raízes no culto dos 
deuses e dos mortos567.  
                                                 
563 Robert 2002. 
564 Cfr., v.g., Nogales Basarrate.  
565 González 2002. 
566 Cfr., v.g., Nogales Basarrate. 
567 Cfr., v.g., Ville 1981. 
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* 

Há ainda que ter em conta a abundância de animais de uma só espécie que eram 
apresentados ao público num único dia de espectáculo, o que é indubitavelmente 
revelador de um sistema muito bem organizado, desde a captura das feras, sobretudo em 
África, e do seu percurso até ao destino final.  

A propósito, refira-se ainda que o edictum de pretiis rerum uenabilium, 
promulgado por Diocleciano, estabelecia: 

Cento e cinquenta mil sestércios por um leão;  

Cem mil sestércios por um leopardo;  

Sessenta mil sestércios por um urso568.  

Logo, pelos valores indicados, este era um negócio bastante dispendioso, por um 
lado, mas altamente rentável, por outro, dado o número de pessoas e transacções 
envolvidas nas diversas fases do processo, que, por norma, terminava numa poeirenta 
arena para gáudio da assistência. Este processo, por conseguinte, começava com a 
captura do animal no seu habitat – sendo hábito as legiões estacionadas na Germania 
dedicarem-se à captura de ursos569 – os ursarii – e, em África, os soldados procediam 
também a esse serviço, como se encontra, aliás, inferido, entre outras fontes 
documentais, nos excelentes mosaicos de Piazza Armerina, datados do século IV, como 
o da grande caçada – mas que, quanto a nós, a denominação mais correcta seria a 
grande captura –, com recurso a redes, laços e armadilhas não perfurantes, como, aliás, 
explica Opiano no seu tratado: 
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«E são estas as armas da gloriosa caça que os valentes caçadores deveriam levar para as 

colinas e bosques, e estes utensílios exalam um forte odor a sangue das bestas: redes de bolsa, 
juncos bem entrançados, compridas barreiras de rede que podem conter todas as classes de caça, 
redes grandes (…) penosos estranguladores de nó corrediço (…), cordas bem torcidas e com as 
pontas bem tecidas, laços, estacas para redes e a rede-barreira de muitas malhas»570. 

Seguia-se a selecção dos animais aprisionados e o seu transporte até ao local de 
embarque, fluvial ou marítimo. Sendo que, no primeiro caso, haveria ainda de se 
efectuar um transbordo visando atingir a costa norte do Mediterrâneo, ou outras zonas 
litorais, onde os animais que sobreviviam à travessia marítima e às viagens terrestres 
eram descarregados, eventualmente renegociados e conduzidos ao seu destino final 
enjaulados em carros, conforme se patenteia, aliás, num relevo de Mileto.  

Todavia, pelo facto de algumas cidades reterem as caravanas de transporte por 
mais tempo do que o essencial – porquanto constituíam motivos de atracção e, logo, 
lucrativos –, motivou os imperadores Honório e Teodósio II a promulgarem um edito 
especificamente sobre tal matéria. Por conseguinte, o documento de 417 estabelecia que 
as caravanas não podiam estadiar mais do que uma semana numa cidade e que os 
municípios tinham obrigação de alimentar os animais, tudo isto com o intuito de pôr fim 
a uma prática comum, como sucedeu, por exemplo, em Hierápolis, onde os animais 
ficaram retidos por três ou quatro meses571. 

* 
                                                 
568 Ceballos Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 62. 
569 Ceballos Hornero 2002. 
570 Opiano, De la Caza, Livro I (tradução livre da versão castelhana, pela autora). 
571 Cfr., v.g., Blázquez 1974. 
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De facto, estes espectáculos, que se desenvolveram no século I, e toda a violência 
e esplendor que giravam em seu redor, rapidamente se transformaram num dos 
divertimentos mais apelativos do Alto-Império572, conheceram também grande fama 
entre os séculos II e III – conforme o confirmam ainda os testemunhos arqueológicos –, 
sendo já então censurados por escritores cristãos, como Tertuliano e São Cipriano e pelo 
causídico Ulpiano, assassinado em 222 pela guarda pretoriana. E, pela mesma altura, o 
bispo de Cartago comentava em tom crítico que muitos bestiarii envergavam trajes 
valiosos573. De facto os imperadores romanos foram generosos ao patrocinar os jogos 
predilectos da população, com o intuito de a distrair, o que, de acordo com Díon Cássio, 
era uma forma de o povo não pensar na política, nem, tão pouco, nos comezinhos 
problemas da vida574.  

A antiguidade tardia ficou marcada pelas invasões bárbaras e pela insegurança 
generalizada das populações, pelo que o comércio entre as várias províncias diminuiu 
substancialmente, tudo factores que contribuiram para trazer à superfície a violência 
inerente à própria vida, que, até então, se encontrava, de certo modo, dissimulada pela 
pax romana que se vivia no interior do Império:  

«dada la ausencia de obras paganas que toquen por extenso el  tema, nuestra principal fuente de 
información literaria será la proporcionada por los trabajos que los autores cristianos dedicaron a 
los juegos. De los tratados que nos ha legado el Occidente romano, tan sólo dos los que escribieron 
Tertuliano y Novaciano versan exclusivamente acerca de los espectáculos. (…) donde se criticaban 
determinados aspectos de los juegos, sobre todo la idolatría considerada como el primer y mayor 
pecado en el que podía incurrir un cristiano (…). Tertuliano fue, sin duda, el primero en escribir un 
libro en el que se denunciaba abiertamente la asistencia cristiana a estas exhibiciones. Esto ocurrió 
aproximadamente a finales del siglo II. Anteriormente, los espectáculos habían aparecido en la 
literatura cristiana de forma esporádica, la mayor parte de las veces como un ejemplo de la 
impiedad de los gentiles. El mismo Tertuliano había redactado una apología en la que los 
diferentes géneros de ludi eran presentados como una de las pruebas del rechazo cristiano a la 
religión y tradiciones paganas. Sin embargo, este autor no pudo asistir impasible al pecado de la 
idolatría, cada vez más numeroso, en el que caían los creyentes siempre que acudían a los juegos. 
Fue así como el fenómeno lúdico cobró protagonismo, por primera vez, en la pluma de un escritor 
cristiano. El resultado fue el célebre De spectaculis (…). Ésta se dirigió, esencialmente, a condenar 
la idolatría como el mayor delito presente en todos los espectáculos, aunque no descuidó otros 
pecados, como la lujuria, el furor o la crueldad (…). Los fieles continuaron frecuentando los 
espectáculos. Sin embargo, los escritores posteriores que imitaron esta obra de Tertuliano e incluso 
la copiaron a veces casi textualmente son muy numerosos. Uno de estos deudores es Novaciano. 
Éste escribió, a mediados del siglo III, un opúsculo, conocido hoy también como De spectaculis, 
en el que ponía de manifiesto los pecados contenidos en todos los espectáculos y denunciaba la 
asistencia cristiana a ellos (…) debemos a Cipriano, en esa misma época, el Ad Donatum, en el que 
los juegos vuelven a ser criticados como el origen de una parte de la crueldad y de la lujuria del 
momento. También encontramos otras importantes referencias lúdicas en diversos tratados y 
epístolas suyas. Ya a finales del siglo III, el polemista Arnobio escribió una apología, el Aduersus 
nationes, donde de nuevo volvían a repetirse las acusaciones contra el anfiteatro y el teatro aunque 
aquí, como tendremos oportunidad de ver, destinadas a demostrar la inconsistencia de la religión 
pagana. Más interés tiene para nosotros el capítulo que Lactancio, un discípulo de Arnobio, dedicó 
a los espectáculos en su célebre obra Diuinae institutiones, escrita a principios del siglo IV. En 
este capítulo, Lactancio repasa sistemáticamente los diferentes géneros de juegos, y, aunque no lo 
menciona explícitamente, deja entrever que la asistencia cristiana aún constituía una cuestión 
preocupante. No volvemos a encontrar a ningún autor de “primera fila” tocando esta temática hasta 
finales del siglo IV. En esta época, a caballo entre dos siglos, debemos situar al prolífico Agustín 
de Hipona. Éste arremetió también contra la inmoralidad de los juegos en muchas de sus obras, 
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572 Ceballos Hornero 2002. 
573 Ceballos Hornero 2002. 
574 Blázquez 1974, 91-92. 
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entre las que debemos destacar algunas de las más célebres, como el De ciuitate Dei o las 
Confessiones. Igualmente, afrontó el problema de la asistencia cristiana a los espectáculos en 
numerosas de sus predicaciones, como los Sermones o las Enarrationes in psalmos»575. 

No entanto, a aficcíon por este “divertimento” era ainda um factor a ter em conta 
em épocas mais tardias, as quais, imbuídas já de uma moral judaico-cristã, tentavam 
contrariar um espectáculo de génese e forma pagã, porque estreitamente vinculado ao 
sacrifício dos mártires cristãos. De facto, a adopção do Cristianismo como religião 
oficial do Império e a má-lembrança dos mártires lançados às feras ditaram a imposição 
de determinados limites, os quais, qual tenaz, foram a pouco e pouco apertando o 
desbragamento com que se viviam os jogos de arena. Por conseguinte, o imperador 
Leão proibiu a sua prática ao Domingo, dia consagrado ao Senhor. Mas, apesar das leis 
que iam impondo limite aos espectáculos de arena, estes, ainda no século VI, eram 
vividos com grande intensidade. Por isso, em 536, o imperador bizantino Justiniano 
decretou que os cônsules – para agrado do povo – deveriam oferecer espectáculos. O 
acosso de feras era, como nos séculos precedentes, diverso, porquanto se praticavam as 
demonstrações simples de animais exóticos, o combate entre animais da mesma ou de 
outra espécie… simulando-se igualmente cenas de caça, protagonizadas por bestiários – 
lutadores profissionais contratados para o efeito –, ou recorrendo-se a prisioneiros de 
guerra e a criminosos que eram forçados ao combate576. 

A adopção do Cristianismo como religião oficial do império e a política de 
restrições adoptada em relação aos ludi contribuiram para a sua decadência. Decadência 
que conduziu à sua inevitável extinção, ainda que o terminus dos jogos não tenha 
ocorrido temporal e espacialmente num único momento. O desaparecimento dos jogos 
de massas, no entanto, terá ocorrido ainda no século VI prolongando-se nalgumas 
situações pelo século seguinte. Facto que no extremo ocidente do Império se verificou já 
sob domínio Suevo-Visigótico577. A este propósito Ramón Teja referiu que o ocidente 
medieval já não conheceu nem os jogos, nem os banhos578. 
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«Las críticas eclesiásticas durante el siglo V adquirieron un tono particular, estrechamente 
vinculado con la confusión provocada por las incursiones germánicas desde principios de esa 
centuria. Éste podría ser el caso de Quodvultdeo, quien como obispo de Cartago durante el 
segundo cuarto del siglo V contemplaba estupefacto cómo, mientras su ciudad era sitiada por los 
vándalos, sus conciudadanos se despreocupaban de su situación y se entregaban a los placeres del 
circo y del teatro. Por otro lado, Quodvultdeo también repitió las típicas denuncias contra los 
juegos en obras como el De symbolo, demostrando, además, un gran conocimiento de otros autores 
africanos por ejemplo Tertuliano o Cipriano. A mediados del siglo V, Salviano de Marsella 
escribió su De gubernatione Dei, cuyo libro VI puede considerarse como todo un tratado sobre los 
espectáculos. Para el investigador, es un texto fundamental, puesto que permite conocer las 
relaciones de la Iglesia con los juegos y el estado de éstos en esa época. De este modo, 
encontraremos en Salviano las consabidas críticas al circo, al teatro y al anfiteatro, la condena a la 
asistencia cristiana a los espectáculos fenómeno que, según se desprende de todas estas fuentes, 
pareció incrementarse con el tiempo, o el modo en que las invasiones bárbaras afectaron a todas 
estas exhibiciones. El siguiente autor que destacaremos pertenece ya a época visigótica. Isidoro de 
Sevilla escribió, durante el primer cuarto del siglo VII, sus célebres Etymologiae, dentro de las 
cuales dedicó varios capítulos a examinar las diferentes categorías de manifestaciones lúdicas. A 
veces, las coincidencias con el De spectaculis de Tertuliano llegan a ser casi textuales»579.  

                                                 
575 Jiménez Sánchez 1998, 19. 
576 Blázquez 1974, 91-92. 
577 Ceballos Hornero 2002. 
578 Teja 2002. 
579 Jiménez Sánchez 1998, 25. 
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O espaço urbano modificara-se, as catedrais e igrejas com as suas torres e 
campanários dominavam, então, a paisagem e dos antigos circos, anfiteatros e teatros, 
restava o abandono. Face a este cenário – e ainda na linha de pensamento de Ramón 
Teja – seria fácil associar o desaparecimento dos ludi ao Cristianismo, ainda que 
tenhamos de recordar que já vários pensadores clássicos se haviam oposto 
veementemente a estes divertimentos, porque não encontravam prazer nem 
conhecimento útil na bestialidade. Também autores cristãos dos primeiros séculos do 
Império, como Tertuliano, afirmaram que os espectáculos pagãos potenciavam os mais 
baixos instintos humanos e caracterizaram os edifícios onde decorriam como omnium 
daemonum templum est. No século V, Salviano de Marselha classificou os ludi como 
daemonum opera. Para todos eles, o circo despertava a paixão, a arena a crueldade e o 
teatro a luxúria, como aliás, foi repetido desde Tertuliano a Santo Agostinho que, nos 
finais do século IV, deixou uma notável passagem acerca da violência gratuita com que 
os cristãos encaravam estes sanguinários espectáculos que tanto sofrimento haviam 
causado:  

«[Alípio] detestava ao princípio, por completo tais divertimentos. Uma vez, alguns amigos 
e condiscípulos, ao voltarem dum jantar, encontraram-no, por acaso, no caminho e levaram-no 
com amigável violência ao anfiteatro a assistir aos jogos cruéis e funestos daquele dia. Ele 
recusava com veemência e resistia dizendo: – “Por arrastardes a esse lugar e lá colocardes o meu 
corpo, julgais que podereis fazer com que o espírito e os olhos prestem atenção aos espectáculos? 
Assistirei como ausente, saindo assim triunfante de vós e mais dos espectáculos”. Ouvindo estas 
palavras, levaram-no consigo ao anfiteatro, sem mais demora, com o desejo, talvez, de observar se 
era capaz de cumprir a promessa. 

Apenas lá chegaram, ocuparam os lugares que puderam. Tudo fervia nas paixões mais 
selvagens. Ele fechando as portas dos olhos, proibiu ao espírito de cair em tais crueldades»580.  

174 Tema este que, já no século VII, Santo Isidoro de Sevilha ainda repetiu nas 
Etimologias, porquanto os espectáculos não eram só culpa dos vícios dos homens, mas 
eram igualmente fruto da perfídia do “tinhoso”. Tudo isto, apesar de, naqueles tempos 
tardios, o texto de Isidoro evocar, tão-somente, memórias de um antiquariato erudito581: 
nos finais do século VI edificou-se, sobre a arena de Tarraco, uma igreja martirial em 
memória da paixão de São Frutuoso e companheiros. 

1.1. Venatio  
Nos finais do século I a.C. – que coincidiu também com o fim da República – os 

acossos estavam já organizados, não só em Roma, mas também nas províncias, como 
nos deixará entrever a promulgação em 44 a.C. da Lei Colonial de Vrso, cuja conquista, 
depois de Júlio César ter vencido a batalha de Munda, permitiu definir os limites 
extremos da Hispânia Ulterior. De facto, esta lei consistirá num dos primeiros, ou 
mesmo o mais anciano testemunho referente à gladiatura como elemento de 
romanidade582, o que, de per si, indiciará que já naquela época existiam escolas de 

                                                 
580 Santo Agostinho, Confissões, VI, 8. 
581 Santo Isidoro de Sevilha, Etimologias, 18, 59. 
582 Apesar de em séculos anteriores se tivesse assistido a espectáculos de munera gladiatorum durante as 
exéquias do pai e do tio de Cipião, o “Africano”, após a conquista de Cartago Nova, e, mais tarde, nas 
celebrações fúnebres de Viriato, se registassem cerca de 200 combates entre lutadores indígenas, estes 
não detinham o carácter lúdico que o tempo lhes veio a conceder, porquanto estas referências encontram-
se mais próximas das razões que ditaram as suas origens, indubitavelmente associadas a questões 
religiosas e magico-simbólicas (Ceballos Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 58). 
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gladiadores, sendo os jogos anuais, os munera gladiatorum, patrocinados por edis e 
duúnviros e, depois de Augusto, sobretudo pelos flâmines do culto imperial.  

A Lei Colonial de Vrso estipulava, para além do modo como se deveriam 
organizar os jogos, os lugares que os notáveis deveriam ocupar para assistirem aos 
espectáculos. Por conseguinte, se, em Roma, a ordem senatorial detinha a 
predominância sobre todos os outros grupos sociais, Augusto tomou idêntica iniciativa 
promulgando leis que tinham como objecto recuperar os exemplares costumes dos seus 
antepassados e legar o seu próprio cunho às gerações vindouras. Todavia, ainda que os 
caçadores fossem proprietários dos animais por eles apanhados, quer fosse nas suas 
propriedades ou nas de outrem, a perseguição aos elefantes carecia de autorização 
imperial e a posse da fera era igualmente uma prerrogativa do Princeps, bem como a 
captura de leões583.  

Ainda no que se reporta à Lei de Vrso, convém referir que os jogos eram 
custeados por capitais públicos e privados, pois se em Roma os magistrados recebiam 
subvenções estatais, também os duúnviros chegavam a auferir dois mil sestércios e os 
edis mil sestércios do tesouro da colónia. Estes, no entanto, tinham também a 
prerrogativa de assumir integralmente os custos da editio ludorum. Refira-se, por outro 
lado, que uma novidade desta disposição era a da contribuição obrigatória – ou 
mecenato cívico – dos magistrados para a realização dos ludi regulamentares. 

Sabe-se hoje que – para além da referida lei colonial de Vrso – Júlio César 
concebera e começara já a executar o planeamento do sul da Hispânia, designadamente 
com a implementação de uma série de colónias a que Augusto, o seu herdeiro político, 
deu continuidade. Este programa de ocupação efectiva do território terá assentado, 
certamente, em civis provenientes de Itália e de veteranos que, licenciados das funções 
militares, contribuíram para a difusão da língua e costumes romanos, incluindo o gosto 
pelos ludi que se costumavam celebrar durante as festas coloniais:  
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«También se documenta coetáneamente el primer espectáculo costeado en Hispania por 
Mecenas, que tuvo lugar en Carthagonova, donde la instalación de itálicos era importante por la 
minería (CIL II, 3408). Pero quizás la irradiación de los ludi romanos tardara algún tiempo en 
llegar a zonas más apartadas. Filóstrato, evocando el viaje que el filósofo Apolonio de Tyana 
realizó por el sur de Hispania a mediados del siglo I d.C., dice que los habitantes de Ipolca 
huyeron despavoridos al ver declamar a un comediante vestido con traje teatral y subido a unos 
coturnos (Vit. Apol. Tyan., V, 9)»584. 

Há cerca de pouco mais de um século, que o mecenato se havia generalizado, até 
ao tempo dos municípios criados na época dos flávios (69-96 d.C.), desonerando-se 
desta forma o erário público e os magistrados da obrigação de patrocinarem, até certo 
nível, os ludi oficiais, pois contrariamente a estas actividades subsiste bastante 
informação, de carácter ervegeta, designadamente no que respeita aos epula 
(banquetes). Por conseguinte, desde que actuassem dentro dos limites impostos pelo 
senado, os magistrados tinham liberdade para gerir os tempos dos espectáculos e dos 
montantes a eles destinados, tal como deveria suceder com os magistri que costumavam 
organizar os espectáculos circenses, ou mesmo os que eram responsáveis pelos templa, 
fana e delubra. E – ainda segundo os estatutos de Vrso e de Irni (de que se conhecem 
igualmente os princípios legislativos e organizacionais) –, eram os escravos municipais 
que realizavam os trabalhos necessários para a consumação dos espectáculos.  

                                                 
583 Cfr., v.g., Blázquez 1974. 
584 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
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De facto, os jogos no tempo de Augusto encontravam-se já devidamente 
constituídos e catalogados consoante as matérias, abrangiam desde os malabarismos dos 
saltimbancos até à demonstração de manobras militares, conhecida por Ludi Troiani e à 
presença de feras africanas levadas para a Bética para participarem nos ludi, conforme 
referiu, aliás, o gaditano Columela585. 

A lex Flauia municipalis, promulgada numa época em que os anfiteatros, a par 
com os teatros e os circos, dominavam já a paisagem urbana, vem esclarecer e alargar o 
âmbito das ditas disposições e a sua adaptação às realidades provinciais, porquanto – e 
como os jogos de arena eram bastante afamados – não era possível restringir os lugares 
mais honrosos apenas aos senadores, aos membros das ordens equestres e ao populus 
Romanos. Por estas razões, era impossível observar-se, tendo em conta que Roma era o 
centro do universo, a manutenção do mesmo ordenamento, decorrendo daí a 
necessidade de se precisar melhor o lugar que cada um ocupava para assistir aos 
espectáculos, conforme esclarece o capítulo LXXXI da mesma lei, no qual se afirma da 
ordo specta[colurum]:  

«pero, a diferencia de los visto en la ley de Urso, se limita a disponer que cada clase de hombres 
contemplará los espectáculos en los mismos lugares que solía hacerlo antes de la promulgación de 
esta ley, como allí es o será permitido, según un decreto de los decuriones y los edictos o decretos 
del divino Augusto, o de los emperadores Tiberio, Claudio, Galba, Vespasiano, Tito y Domiciano. 
Vemos cómo el texto de la ley Flavia es extraordinariamente parco; en primer lugar, no distingue 
entre ludi scaenici y circenses, limitándose a hablar de spectacula, y en segundo, al referirse al 
público, habla de clases de hombres (genera hominum), sin distinguir entre decuriones y el resto 
de la población. Otro dato reseñable lo constituye la referencia como base legal para realizar dicha 
distribución no sólo a un decreto de los decuriones, como ocurría en la ley de Urso, sino a los 
edictos y decretos de diversos emperadores, serie que se inicia con el divino Augusto y se termina 
con Domiciano, en cuyo reinado se promulgó la lex Flavia municipalis. No sabemos si se trata de 
una serie honorífica de emperadores, con la omisión de Calígula y Nerón, emperadores que han 
sufrido la damnatio memoriae, o si realmente todos y cada uno de los príncipes mencionados 
habían intervenido en la reserva de asientos en los espectáculos públicos. Conocemos ciertamente 
disposiciones de Augusto, Claudio y de Domiciano (Mart. 5.8). Sin embargo, la posible 
intervención de Galba, dado la corta duración de su reinado, resulta más problemática y Tiberio, 
como hemos visto, rehúsa expresamente hacer ningún cambio en el modelo de su divino 
predecesor»586. 
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Como se constata, nos estatutos municipais flávios (que, entre outras medidas, 
estipulavam que todos os aspectos relacionados com os jogos teriam de ser aprovados 
por decreto decurial) não se encontram explicitados quaisquer quantitativos expendidos 
com a organização dos jogos, porquanto os investimentos com os ludi livres deveriam 
ser estipulados jogo a jogo. Esta atitude deverá ter-se reflectido nos elevados custos que 
esta actividade foi granjeando ao longo do tempo, tal como o parece indiciar o disposto 
na lei gladiatória de Itálica.   

«La organización de ludi libres fue un tipo de acto munificente muy extendido por todo el 
mundo romano. Los evergetas que los financiaron serían conscientes de la repercusión pública que 
podía tener la celebración de unos juegos en los que normalmente se concentraban varios miles de 
personas, y esperarían obtener a cambio popularidad y prestigio que posteriormente intentarían 
rentabilizar a nivel político y social. Normalmente se ha resaltado la importancia que pudo tener la 
editio de ludi para los jóvenes políticos romanos que buscaban promocionarse en el cursus 
honorum senatorial y culminar su carrera con el acceso al consulado, señalándose que una buena y 
costosa organización de espectáculos podía atraerles el reconocimiento del populus y abrirles en el 
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futuro las puertas de las magistraturas superiores (...) debemos señalar que, en la totalidad de los 
casos hispanos atestiguados por la epigrafía, los magistrados que financiaron ludi libres no fueron 
los que comenzaban su carrera y necesitaban aumentar su popularitas (ediles), sino los que ya 
habían accedido a las más altas magistraturas de las colonias y municipios (duunviros o 
quattuorviros iure dicundo); por tanto sus donaciones no se realizaron para obtener una promoción 
política más o menos inmediata, sino para agradecer a sus comunidades el haberles permitido 
culminar sus carreras en la administración local»587. 

Objecto este que, sintetizando para não avançarmos demasiado por temas 
marginais ao nosso assunto –, ainda que seja importante referênciá-los para uma melhor 
contextualização do ordenamento social que se amiudava nos ludi circenses e nos ludi 
scaenici (na sequência da antiga lex Iulia theatralis) – poderemos considerar outros 
quatro níveis de representatividade socioeconómica, militar e religiosa: a provincial, a 
conventual, a municipal e, num âmbito muito restrito, a do próprio paterfamilias que 
poderia organizar, em pequenos recintos de madeira provisórios e, com recurso a 
espectáculos mais pobres, oferecer divertimento aos seus servos e colonos588. 

A maioria dos ludi que se celebravam na Hispânia ocorria nos os dias festivos das 
cidades, o que parece ser um indicador válido de que estes espectáculos eram 
coincidentes com antigas devoções que ainda se vivenciavam, conservando, assim, as 
suas origens religiosas. Na verdade, eram numerosas as festas contempladas no 
calendário romano, em especial as dedicadas à família imperial. Outras tinham raízes 
locais – tal como as de Vrso –, onde os duúnviros tinham que submeter aos decuriões os 
planos anuais de festas, entre as quais se contemplavam as dedicadas à tríade capitolina, 
a Vénus e outras divindades de panteão latino. Na lei de Irni contemplava-se, 
inclusivamente, que as festas oficiais eram patrocinadas por fundos públicos e, se 
existia um calendário municipal, este, certamente, haveria que reflectir também as 
celebrações que se promoviam em Roma. Por outro lado, havia ludi patrocinados por 
mecenas locais, quer fosse como actos de puro evergetismo, quer fossem concedidos a 
pretexto de inauguração de obras públicas ou de outros monumentos. Estes ludi, por 
norma, realizavam-se de forma a coincidir com as festividades do calendário oficial 
romano, de molde a outorgar-lhes uma maior projecção, não só em termos de 
assistência, mas também por uma questão de imagem do doador.   
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Estas festas caracterizavam-se, ainda – para além dos ludi circensis e/ou de arena 
(gladiatura e bestiarii) –, pela oferta de banquetes aos munícipes, custeados pelos 
dinheiros públicos, tal como estipulado na lei irnitana. Durante aqueles dias, todas as 
actividades laborais eram suspensas, incluindo as oficiais das ciuitates e, muitas delas, 
eram coincidentes com os nundinae, ou seja, os mercados periódicos onde acudiam 
vendedores ambulantes. Nestas alturas, os rústicos e os habitantes de outros povoados 
vizinhos abeiravam-se dos centros urbanos e usufruíam dos prazeres da cidade que, não 
raras vezes, se prolongavam noite dentro, recorrendo-se a iluminação nocturna (cum 
uasorum lumine) –, o que, de certo modo, justifica a dimensão excessiva de muitos 
anfiteatros comparativamente ao computus habitacional da própria cidade. Este 
fenómeno está devidamente atestado em Pompeios, onde se encontraram edicta 
numerum, isto é, cartazes pintados com o anúncio de espectáculos, o respectivo 

                                                 
587 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
588 Em Assafora (Sintra) subsiste o “fóssil” do que poderá ter sido o assentamento de uma pequena arena 
e respectivo tabulado, ainda que os recentes trabalhos de “alindamento” tenham transformado o local num 
lago artificial, destruindo, por completo, a antiga percepção. 
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programa e data, publicitando os gladiadores e os animais que participariam nas 
uenationes589. 

Quer os ludi circensis, quer nos munera, designadamente os de cariz oficial, eram 
– imitando o que sucedia em Roma – precedidos por um desfile, no qual seguia, à 
frente, o notável que patrocinara o espectáculo com as suas insígnias, depois os 
tocadores e os indivíduos que carregavam estátuas das principais divindades do panteão 
e dos membros da família imperial divinizados, os protagonistas do(s) espectáculo(s) e 
o(s) organizador(es). Esta pompa tinha o seu início no templo da divindade à qual era 
dedicado, passando pelo fórum. Muitas vezes, o evergeta (sobretudo no patrocínio de 
munera) acabava por ser glorificado com a colocação de uma estátua sua no forum ou 
nalgum outro edifício público, a qual, segundo a tradição, para além da inscrição na 
base relembrando o feito, era transportada numa biga590. 

* 

O período áureo dos ludi munera terá coincidido com a época flávia, de que as 
grandes obras no anfiteatro emeritense constituirão um bom exemplo. Designadamente, 
conjunto pictórico de uenatio, hoje fragmentado, que constitui o único elemento 
iconográfico, até ao momento conhecido e de grande qualidade plástica, que testemunha 
aquela prática nos anfiteatros hispânicos. A execução deste mural poderá ter coincidido 
com as obras de ampliação do edifício591. Subsistindo ainda daquela campanha as jaulas 
onde albergavam as feras nos subterrâneos do anfiteatro e as janelas altas por onde os 
alimentavam592. Pois, segundo, Nogales Basarrate:  
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«Esta fecha podemos tomarla como punto de referencia post quem para los juegos de 
estádio y su plasmación en las distintas artes locales»593.  

Estas pinturas eram apenas contextualizadoras, pois pretendiam somente criar a 
“ideia” de um ambiente florestal. A este frescos aduziram-se cenas de uenatio: um 
caçador envergando túnica curta com claui que caem sobre os ombros, o braço esquerdo 
e as pernas protegidas com fasciae curales, está armado de uenabulum que direcciona 
para uma leoa que prepara o ataque; um tigre fêmea a assaltar, pelos quadris, um javali 
parcialmente desaparecido; um retiarius, envergando túnica curta cingida na cintura e 
deixando-lhe o ombro direito a descoberto, transportando uma rede para a captura de 
um animal quase destruído (javali?); e, por último, uma escarpada montanha 
praticamente despojada de vegetação. 

* 

Num dos pavimentos da Villa de El Reguer, Puigvert de Agramunt (Iconographia, 
n.º 21), subsiste o único fragmento de mosaico representando una cena de uenatio no 
anfiteatro, até hoje, descoberto na Península Ibérica, datado do último quartel do século 
IV. 

  Actualmente, apenas é visível, mais ou menos íntegra, a figura do bestiário, o 
qual, de acordo com a primeira descrição do mosaico, enfrentava um leão594, tal-

                                                 
589 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2003. 
590 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2003. 
591 Nogales Basarrate, 2000, 37. 
592 Blázquez 2002. 
593 Nogales Basarrate 2000, 72. 
594 Vide, no capítulo dedicado à Iconographia, a ficha n.º 21. 
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qualmente como nos mosaicos norte africanos de Djemila, de Smirat e de Thelepte595. 
Todavia, segundo López Monteagudo, a atitude do bestiário do mosaico hispânico – ao 
enfrentar o leão com um punhal – aproxima-se mais dos relevos orientais, sobretudo do 
de Éfeso596, ainda que a sua roupagem tenha paralelo no uenator de Spittara, de 240-
250, do que do mosaico de Magerios, em Smirat, no qual o bestiário luta, sem 
protecção, apenas recorrendo a uma lança contra um leopardo, enquanto que outro 
lutador enverga calções curtos como o venador presente no pavimento ora em 
anális

 
produ

alista, característico, aliás, do Baixo-Império, como o 
mosa

culo IV ou dos começos do século V, comprovará a presença de burros 
nas ar

ão só em quantidade, mas 
também em qualidade, para a realização do munus. 
                                                

e597.  
Por conseguinte, não subsistem quaisquer dúvidas de que aqueles espectáculos 

com bestiarii eram correntes quer na Hispânia Romana, quer Tardo-Romana, porquanto 
as estruturas e – em particular – as subestruturas dos anfiteatros revelam testemunhos 
dos covis destinados às feras e a outros animais, bem como as respectivas aberturas 
pelas quais os alimentavam. Ao exposto, deve aduzir-se a legislação que se foi

zindo, ao longo do tempo, com o intuito de melhor clarificar estas actividades598.  
Subsiste num outro mosaico hispânico a representação de animais em contexto de 

anfiteatro que, tal como o pavimento precedente, constitui também um unicum no 
âmbito peninsular. De facto, na uilla de Camino de Albalate – em Calanda (Teruel) – 
cujo términos vivencial terá ocorrido, de acordo com as evidencias arqueológicas, em 
meados do século IV (Iconographia, n.º 15), surgiu, entre outros mosaicos, um 
pavimento delimitado por faixa entrançada com nós simples em alternância com 
pequenos delfins e uma bordadura denteada. Este mosaico tem, como motivo principal, 
um esquema de quadrados justapostos isolando os painéis com animais. Do conjunto 
destaca-se, inequivocamente, na parte superior (da esquerda para a direita), um cavalo, 
um javali e uma pantera; e, na linha inferior (e seguindo a mesma orientação), um leão, 
um asno e um leopardo. Em todos eles figuram árvores e rochas, dotando, assim, o 
mosaico de um aspecto natur
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ico a que nos referimos.  
O tesselado, segundo Blázquez et alii599, pode-se enquadrar, sem quaisquer 

dúvidas, no espaço das feras em anfiteatro. Estas figurações são relativamente 
frequentes nos mosaicos norte-africanos, onde, por vezes, os animais estão nominados, 
enquanto noutros exemplos essa denominação é acompanhada por número indicativo de 
quantos animais de cada espécie representada tomaram parte no munus600. Por outro 
lado refira-se que a presença de asinino no mosaico da uilla de Camino de Albalate, 
juntamente com outros comprovativos, também africanos, como, por exemplo, o 
existente no mosaico do frigidarium XV da Casa de Asinius Nica, em Djemila, datado 
de finais do sé

enas601. 
O recurso à utilização de asnos nos jogos de anfiteatro, conforme os exemplos 

iconográficos assinalados, todos eles de fabrico tardio, poderá ser um indicador da 
dificuldade já então sentida em angariar animais suficientes, n

 
595 López Monteagudo 1991, 255. 
596 López Monteagudo 1991, 255. 
597 Blázquez et alii 1989, 20-21 (n.º 20), láms 7 e 8. 
598 Cfr., v.g., Blázquez 1962, 47-65. 
599 Blázquez et alii 1993, 252-253. 
600 Blázquez et alii 1990, 195-199. 
601 Blanchard-Lemée 1975, 85-96, láms. XVI-XX. 
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De facto, pelo que temos vindo a constatar ao longo da presente dissertação, o 
asno era tido como um bicho inferior, desprovido da uirtus indispensável no contexto 
valorativo das uenationes, pois o burro era apenas um animal de trabalho, sem a nobreza 
do cavalo ou dos animais silvestres – sobretudo os grandes felinos, elefantes, 
hipopótamos e outros seres de fauna extemporânea à doméstica comum – que eram 
vulgarmente requeridos e que, por isso, abrilhantavam os espectáculos nos anfiteatros. 
Nesta perspectiva, poderemos considerar a dificuldade que existia em capturar algumas 
espécies devido à sua escassez porque os circuitos comerciais, mercê das convulsões 
vividas naqueles conturbados tempos, não permitiam a captura e transporte de feras em 
número suficiente para alimentar a voracidade humana pelo sangue na arena. 

Antes de finalizar esta matéria, parece-nos lícito trazer à colação – e com mera 
intenção especulativa – o mosaico com dromedário e elefante patente em Conímbriga 
(Iconographia, n.º 70), na “Casa dos Repuxos”602. De facto, e apesar de se tratar 
plasticamente de uma representação com características africanas, atendendo não só aos 
animais figurados, mas também à presença de uma palmeira, este pavimento ostenta 
algumas particularidades que merecem um outro modo de ver e uma nova proposta de 
leitura, menos simplista e imediatista como a comummente aceite. Na verdade, este 
medalhão central num dos pavimentos daquela domus extra-muros é, de certo modo, 
destoante dos restantes, designadamente, com o mosaico do peristilo, no qual se 
concluiu já que o asno que carrega o ébrio Sileno é europeu, assim como a restante 
fauna existente nos tesselados do edifício. Perante esta constatação parece-nos, pois, 
que, quer o elefante, quer o dromedário, constituem elementos descontextualizados, 
pelo que se colocam duas questões que se nos afiguram pertinentes:  
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a) poderia tratar-se de uma oficina que teria também no seu repertório 

desenhos de influência africana;  

b) poderia ser a residência de um alto dignitário que tivesse oferecido 
espectáculos pro bono publico, ou, tão-simplesmente, a cópia de animais exóticos 
vistos na arena e que tivessem, de algum modo, impressionado o seu proprietário, 
pela sua estranheza. 

Bairrão Oleiro deixou claro na nota 102 do seu volume do corpus de mosaicos, 
inteiramente dedicado àquela domus, que ao contrário da tese que expusera ao longo no 
texto acerca da improbabilidade de ter existido um anfiteatro em Conímbriga carecia de 
revisão urgente, porquanto: 

«Muito recentemente (…) o Dr. João Luís Cardoso, em conferência realizada no Museu 
Monográfico de Conímbriga, a 10 de Junho de 1992, sobre “Os mamíferos no quotidiano 
romano”, revelou que entre o espólio osteológico recolhido em escavações antigas em Conímbriga 
figurava um osso de camelo, o que, pelo menos em relação a este animal, pode conduzir à revisão 
do que escrevemos atrás sobre a improbabilidade da relação com o anfiteatro»603. 

Apesar da dificuldade em situar com precisão o fenómeno da decadência dos ludi 
(incluindo, obviamente, os jogos de arena), teremos que centrar a nossa atenção na 
retracção do espaço urbano que ocorreu entre os finais do século III e o século IV. Posto 
isto, e nos começos do século V, quando os bárbaros se instalaram definitivamente na 

                                                 
602 Oleiro 1992, 126-133, n.º 12, ests. 47-48. No mosaico da Igreja de São Jorge, em Deir el-‘Adas, 
datado já de 722, patenteia-se, no friso superior, uma caravana de dromedários (Dunbabin 1999, 185, 
fig.). 
603 Oleiro 1992, nota 102. 
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Península, o espaço urbano sofria já graves lacunas no “modelo clássico” delineado 
séculos antes, porquanto muita da pedra utilizada para a construção das muralhas 
proveio dos grandiosos edifícios públicos, como, a título de exemplo, sucedeu no teatro 
olisiponense604. 

Na verdade, a edificação das referidas muralhas – já não honoríficas, mas 
verdadeiramente defensivas – conduziu ao lento estrangulamento das cidades. Este 
condicionamento da vida dos cidadãos que, subitamente, se viram privados de um 
determinado status vivencial, bem como as interferências notadas ao nível dos normais 
circuitos de abastecimento, terão – decerto associado a outros factores – limitado cada 
vez mais o acesso às bestas, até à inevitável extinção dos ludi munera, já em plena 
romanidade tardia.  

2. DAMNATIO AD BESTIAS 
Os romanos importaram de Cartago o hábito de sentenciarem os desertores a 

serem atirados às feras605, costume que, com o tempo, se foi alargando a todos os tipos 
de castigados. Neste sentido, Cesonino, pró-consul em África, terá enviado para os 
jogos de Clódio um significativo número de indivíduos inocentes que terão sido 
falsamente condenados a serem lançados às feras, depois de açoitados e, por vezes, 
queimados com ferros em brasa. Entre os que sofreram a damnatio ad bestias, para 
além dos prisioneiros de guerra e dos malfeitores, há notícia dos cristãos que, em 64 
d.C., Nero lançou, na sequência da primeira grande perseguição, às feras, tendo Marco 
Aurélio, à altura governador da Gallia Lugdunense, condenado ao mesmo destino os 
cristãos que detinham o estatuto de cidadãos romanos.  

181No que concerne à Hispania, Cícero atestou a existência deste tipo de 
espectáculos, designadamente quando mencionou o acto de Balbo ter arrojado aos 
animais um elevado número de homens, dentre os quais constava um indivíduo notável 
na colónia de Hispalis. O mesmo Balbo que, no meio de um espectáculo, mandou 
queimar e enterrar vivo um soldado pompeiano, apesar da sua inequívoca condição de 
cidadão romano606.  

«Las iniciativas lúdicas de Balbo no debieron ser sino un capítulo más de la gran politización que 
en Roma rodeó frecuentemente a los espectáculos, y en concreto al teatro, por el uso 
propagandístico que hicieron de los ludi la aristocracia, y especialmente los emperadores. Así lo 
recordaba ya Cicerón (Pro Sestio, 106): “De hecho hay tres ocasiones en que la opinión y la 
voluntad del pueblo romano en cuestiones políticas pueden  manifestarse de  forma  especial: en 
las asambleas, en los comicios y en las reuniones con motivo de los juegos y luchas de 
gladiadores”. Así fue en Roma, pero también debió serlo a escala local»607. 

Os condenados eram levados ao anfiteatro nus ou semi-nus, com as mãos atadas 
atrás das costas, conforme o parecem comprovar os diferenciados testemunhos 
iconográficos que chegaram até nós grafados em diversos objectos. Facto, igualmente, 
observado nos opera musiua, pois, ao contrário dos bestiarii, subsistem numerosas e 
diversificadas fontes alusivas às damnatio ad bestias, desde pavimentos musivos até 
objectos de uso quotidiano que nos revelam, em certa medida, as idiossincrasias mentais 
que agiram como vectores de mudança de uma sociedade em evolução. Nesta 

                                                 
604 Diogo e Trindade 1999, 87. 
605 López Monteagudo 1999, 250. 
606 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
607 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002.  
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perspectiva, e tendo presente os diversos níveis de representatividade que determinaram 
os cânones de uma determinada iconografia bastante apreciada pelos diferentes 
substratos socioculturais, conforme, aliás, a diversidade de materiais com a iconografia 
martirológica plasmada, como, por exemplo, o mosaico de El Djem, que representa, 
entre outras cenas de uenatio, um homem semi-nu, com as mãos atadas atrás das costas 
e empurrado por outro indivíduo que o impede de tentar fugir, a ser atacado por um 
leopardo que lhe morde a face e arranha o tórax e o joelho, correndo-lhe, ao longo do 
corpo, abundante sangue608. 

* 

Nas Actas dos Mártires Cristãos existem diversas referências a seguidores de 
Cristo atirados aos touros no anfiteatro, tal como relata Eusébio na sua Historia 
Ecclesiastica. Uma cena deste género pode-se ver a título de exemplo, num mosaico de 
Silin609. E, em 203, para comemorar a ascensão de Geta ao Império, e à falta de 
criminosos e/ou prisioneiros de guerra, elegeram-se os cristãos como vítimas 
preferenciais. Por isso, lançaram-se cinco cristãos de Thuburbo Minus às bestas. Eram 
Saturus, Saturninus, Reuocatus, Perpetua e Felicitas, a quem vestiram túnicas como se 
fossem sacrificados em honra de uma divindade pagã (provavelmente uma celebração 
em louvor das Saturnálias). A paixão das mulheres ocorreu numa arena de Cartago, e 
foram ambas arrojadas a uma vaca selvagem que as lançou pelo ar: 

Puellis autem ferocissimam uaccam, ideoque praeter comparatam, diabolus praeparauit 
consuetidinem, comparatum diaboulus praeparaueit, sexi earum etiam de bestia aemulatus. Itaque 
dispoliatae et reticulis indutae producebantur. Horruit populus alteram rescipiens puellam 
delicatam, alteram...Ita reuocatae et discincitis indutae. Prior Perpetua iactata est, et concidit in 
lumbos610. 182
No mosaico de Zliten, completamente despida, a mulher padecente é arremessada 

ao ar pelos cornos do touro, enquanto que em Silin se patenteia igualmente uma cena de 
damnatio com touro que investe sobre três personagens envergando túnicas, tal como no 
martírio cartaginês. Estas são empurradas para o sofrimento por um homem que as 
posiciona diante do animal. Ao fundo, outro homem, envergando toga comprida, segura 
numa das mãos um longo bordão e parece orientar a cena611. 

De facto, dada a similitude dos padecimentos, poder-se-á encontrar, talvez, um 
referente neste tipo de morte sofrida pelos mártires cristãos. Para além dos mosaicos, 
encontramos noutros suportes a mesma expressão plástica, pois – tal como temos 
verificado ao longo dos capítulos –, quer a arte, quer a “proto-indústria” decorativa 
romana, acompanhavam as modas desenvolvendo as linguagens de acordo com os 
gostos dominantes no momento. Por conseguinte, encontram-se também testemunhos de 
damnatio ad bestias de mulheres martirizadas com touros, por exemplo, na escultura e 
na cerâmica, tais como o relevo de Apri e a pequena escultura em barro de Kalaa, na 
Síria, que parece comprovar o texto de Aeliano, uma vez que aquele autor refere a 
existência de touros que transportavam as mulheres até ao martírio. 

Neste género de martírio, as mulheres eram conduzidas e/ou vitimadas por touros, 
sofrendo os mesmos padecimentos dos homens, pois os animais eram espicaçados com 
ferros em brasa ou eram atiçados, ou não eram alimentados durante vários dias para se 
                                                 
608 López Monteagudo 1991, 250-251. 
609 Sobre este mosaico, vide Mahjub 1983, 299-306. 
610 Munus comemorativo da Ascensão de Geta (apud López Monteagudo 1995, 250). 
611 López Monteagudo 1991, 250-251. 
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lançarem enfurecidos à liça. Consequentemente, os condenados eram arrojados nus e 
com as mãos atadas atrás das costas para a poeirenta arena, onde, para regozijo das 
massas, eram retraçadas e devoradas, tal como se observa, entre outras loiças de ir à 
mesa, na sigillata produzida na oficina de Lezoux, em Besançon, na qual se pode ver, 
em decoração relevada, uma mulher nua, posta de frente e com as mãos atadas nas 
costas, a ser atacada por leões. 

* 

Na Península Ibérica são raras as referências iconográficas às damnationes ad 
bestias, e inclusive, os elementos que compilámos acerca deste tema reportam-se a 
martírios (simbólicos e reais) efectuados no âmbito do espectáculo circense. Trata-se, 
efectivamente, de duas cenas que integram os mosaicos de Barcelona (Iconographia, n.º 
23) e de Bell-Lloch (Iconographia, n.º 24). Em ambos está presente Cíbele, que pelas 
suas qualidades intrínsecas é propiciadora da vitória, tal-qualmente – e como vimos já – 
Diana o foi para a uenatio e Marte para o pugilismo, podendo considerar-se, também, e 
apesar do sentido metafórico, que Baco agiria como elemento aglutinador de todas estas 
energias. 

No primeiro mosaico, e para além de todo o rebuliço associado ao afã da própria 
corrida e das factiones, pode-se observar uma representação de Cíbele, em lugar 
destacado na spina e ostentando coroa, sentada sobre o dorso de um leão rampante, 
animal-símbolo desta divindade, de cuja boca jorra uma torrente de água lustral que, 
pelo ondeado que se forma em redor, parece transformar-se num pequeno ribeiro, junto 
do qual estão representadas duas palmeiras e, por detrás de um templete, um estandarte. 
Em primeiro e último planos, permanecem duas figuras, de pé – possivelmente estátuas 
–, voltadas para o observador. Envergam roupagem curta, denotando tratar-se de 
estrangeiros, com as mãos atadas atrás das costas e de cabeça baixa em sinal de 
humilhação, como que aguardando – e mercê dos poucos paralelos que temos vindo a 
apresentar – o momento da sua morte, no circo, tal como no anfiteatro, por uma ou mais 
feras. 
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O facto de permanecer uma “representação gráfica” no pavimento ora em análise 
poderá comprovar as fontes, sobretudo tardias, como Cassiodoro, que afirmou que 
também nos circos, para além de se oferecerem sacrifícios à Magna Mater, estes não 
raras vezes assumiam um carácter simbólico sendo, por isso, os intervenientes 
representados por estátuas, tal como sucede, também a título de exemplo, nos mosaicos 
de Piazza Armerina, na Sicília612, e de Gerona613. 

No segundo mosaico, o de Bell-Lloch, em Gerona, a cena é mais objectiva, 
porquanto – igualmente na spina – a deusa na sua representação canónica, sentada num 
leão, observa, no euripus de onde sobressai um obelisco, uma personagem, à sua direita, 
com as mãos atadas atrás das costas, envergando um trajo oriental, perfeitamente 
aterrorizada perante um touro que corre enfurecido.  

Nesta perspectiva, e ao contrário do mosaico referido anteriormente, parece estar-
se perante uma verdadeira damnatio ad bestias e não apenas duma mera representação 
icónica dedicada a Cíbele. E, na verdade, segundo Manuel Villegas Rodríguez, nos 
primeiros tempos do cristianismo os mártires foram alvo de profunda admiração e 
devoção por parte dos fiéis:  
                                                 
612 López Monteagudo 1991, 247. Sobre esta matéria vide, também, Blázquez 2001. 
613 Ceballos Hornero 2004, 428-431. 
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«Estos hombres santos confirmaron con su propia vida la fe en Cristo, y se convirtieron en 
los principales ejemplos de devoción y piedad para los cristianos. Sin embargo, recalcará san 
Agustín, en estos tiempos en que no existen ya persecuciones declaradas, los cristianos son 
también mártires si imitan sus virtudes. Los fieles se dirigen devotamente a los mártires porque su 
corona es la vocación más excelsa de los cristianos, especialmente en las persecuciones por Cristo. 
Si ahora no hay persecución existe otra forma de martírio que es la vida santa, ampliando de esta 
forma el sentido del término. Los fieles ahora se dirigen a los mártires y les imitan en su desapego 
de la vida presente y anhelo de la futura resurrección. Aunque un cristiano muera en su propia 
cama puede ser un martir. 

Los fieles de Hipona prorrumpen en vítores al escuchar en las fiestas de los mártires cómo 
éstos se entregan a la muerte, y comprueban el testimonio de paciencia, humildad, sumisión y 
aceptación del sufrimiento; al mismo tiempo, se les amonesta que estimen más un fructuoso 
aumento de la fe que la muerte y la tortura. Pues la vida del cristiano es imitar las virtudes, y en 
este caso, el ejemplo de san Esteban en perdonar a sus perseguidores. La devoción de Agustín por 
los mártires tiene una de sus más expresivas frases cuando dice “si lo permitiera el lenguaje 
eclesiástico los llamaría héroes”»614. 

Junto à deusa estão amarrados duas personagens envergando, tal como no 
mosaico de Silin, túnicas compridas e capuzes, indicadores que apontam para um 
(eventual) sacrifício, tal como referimos anteriormente.  

Refira-se, por outro lado, que nos primeiros tempos do Cristianismo, os mártires 
lançados às feras foram, sem qualquer dúvida, o centro de devoção e admiração por 
parte dos fiéis. Na verdade, ao entregarem-se ao martírio, estes homens e mulheres 
confirmaram a sua própria vida na fé de Cristo e, também por isso, se tornaram modelos 
a seguir, mesmo nos períodos em que as perseguições eram inexistentes ou estavam 
confinadas a um ou a outro espaço. Nessa altura, então, a virtude cristã ditava aos fiéis 
uma vida de ascese, a procura da santidade pela adopção de uma vida isenta de pecado, 
marcada pelo desapego à existência carnal e de tal forma totalizante que nos deu a 
conhecer outro meio de se atingir a santidade: a capacidade de perdoar aos 
perseguidores615.   
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Como temos visto ao longo do texto existem diversas representações de tipologia 
similar, sendo ainda de recordar, apesar das cronologias diferenciadas, o sarcófago de 
Tipasa, os relevos de Sófia, Apri, Kibyra, Nisa e sigillatas destacando-se um único 
exemplar hispânico de Iruña (Alava)616. 

O facto de Cíbele se encontrar figurada no euripus poderá ser um indicador de que 
presidia ao espectáculo, tal como escreveu, a propósito, o cristão Tertuliano: 

«frigebat daemonum concilium sine sua Matre: ea itaque ilic praesidet euripo»617. 

* 

Pela sua natureza, a Magna Mater era celebrada nas Megalesia, como, aliás, 
Ovídio relatou nos seus Fastos618, não contempla o cortejo processional, 
designadamente quando se reporta ao festival dedicado à divindade que ocorria em 

                                                 
614 Villegas Rodríguez, 9. 
615 A “desordem” em relação aos santos mártires atingiu proporções tais – desde a venda de falsas 
relíquias, passando por manifestações exacerbadas que, no Concílio de Cartago de 401, os bispos ficaram 
encarregues de vigiar os altares e orientar o modelo a adoptar pelas memórias que se viessem a erigir, 
apelando para que suprimissem todos os signos que fossem considerados abusivos (Villegas Rodríguez, 
11-12).   
616 López Monteagudo 1991, 248. 
617 In López Monteagudo 1991, 246. 
618 Fastos, IV, 179-187. 
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Abril – estando estipulados no calendário de 334, os dias 4 a 10 daquele mês –, 
culminando com vinte e quatro corridas de circo.  

Esta celebração encontra-se, todavia, representada na tampa de um sarcófago, do 
século III, que se conserva na Igreja de San Lorenzo extra-muros, em Roma. Este 
registo iconográfico, de grande valia para melhor compreensão do papel ainda semi-
obscuro desta deidade, sobretudo no que concerne às manifestações inerentes ao seu 
culto – e para além da já constatada presença tutelar no circo e na arena que, acaso 
revelaria, um carácter propiciatório da vitória – representa, de facto, a pompa. Por 
conseguinte, a importância deste monumento, revela-se fundamental, não só na 
perspectiva da História da Arte, mas também para a História das Religiões, uma vez que 
o cortejo foi esculpido em relevo, denotando grande pormenorização da cena 
representada: precedida por dois leões rampantes, Cíbele segue num trono instalado 
num grande andor que é transportado pelos fercula, completando a cena uma série de 
outras personagens secundárias.   

* 

Na Península Ibérica são reduzidos os vestígios musivos que aludem aos jogos de 
feras nos circos e anfiteatros. Todavia, os indicadores disponíveis permitem afirmar que 
os ludi munera eram frequentes, atendendo, sobretudo, ao significativo número de 
anfiteatros hoje conhecidos. As razões para o sucesso dos jogos de arena neste território 
prendem-se também com uma memória indígena, igualmente de raiz indo-europeia, 
quando as chacinas rituais e as denominadas hecatombes eram prática corrente. Nesta 
perspectiva e atendendo à génese comum de muitos dos povos que bordejavam o 
Mediterrâneo, afigura-se credível que o avanço das legiões para o interior da Hispânia e 
a sequente consolidação da Pax Romana, os povos conquistados tenham aceitado, 
também como suas, estas práticas. 
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 Estes ludi, sobretudo o acosso de feras, teria já então perdido o seu princípio 
transcendental, mas, e como se atesta, estariam ainda bem presentes na memória 
idiossincrática colectiva. Os jogos de arena, mercê também dos indícios indirectos que 
aduzimos ao somatório da exposição, assumiram grande amplitude. O gosto pelos ludi 
munera estariam, pois, bastante firmados na cultura das sociedades Antiga e Tardo-
Antiga.  
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v i i i .  
C Y N E G E T H I C A  

Deixando de lado as questões relacionadas com a origem do encalço como 
actividade venatória, porquanto se afiguram, em absoluto, despiciendas no âmbito da 
matéria que temos vindo a estudar, nada obsta que, a partir de determinada altura – 
sobretudo em sociedades fortemente estratificadas como, por exemplo, as da Idade do 
Bronze e as da Idade do Ferro – esta actividade fosse assumida em contextos 
diferenciados. Para além da simples e redutora actividade primária que o gesto de caçar 
encerrava, foi-se desenvolvendo um determinado frenesi associado ao adestramento 
militar, ao status, ao poder autocrático e, enfim, aos próprios deuses e heróis. 

Tendo presente esta óptica, não será, de todo, estranho que o combate entre o 
indivíduo e o animal/monstro tenha assumido, muitas vezes, um cariz de 
invencibilidade negado aos homens comuns. E, a propósito, relembramos, a mero título 
exemplificativo, o cretense labirinto do Minotauro (meio homem, meio touro) que foi 
vencido pela astúcia de Teseu, cuja leitura subjectiva está bem presente num singelo 
mosaico do peristilo da “Casa dos Repuxos”, e na “Casa de Cantaber”, ambos em 
Conímbriga619, e, plasticamente mais desenvolvido e com maior acção, num dos 
pavimentos de Torre de Palma620. Ou os doze trabalhos a que Hércules foi asperamente 
condenado e que se encontram plasmados, entre muitos outros, num pavimento de La 
Bombilla (Valência), antigo Conuentus Tarraconensis, datado do período Severiano, no 
qual se abre ao centro um painel de maiores dimensões que patenteia o mito de Hércules 
e Ônfale, a rainha da Lídia – reclinada e coberta com a pele do leão de Némea e 
segurando uma clava – que lhe impôs a realização de doze tarefas com o objectivo de 
purificar o herói do assassinato de um dos seus melhores amigos, Ífito, filho do rei 
Êurito: os doze quadros circundantes representam, pois, os trabalhos de Hércules, a 
saber: o estrangulamento do leão de Némea – Hércules aparece nu agarrando a cabeça 
do leão –; a Hidra de Lerna – Hércules segura uma das seis cabeças de Hidra, 
preparando-se para a atingir com a clava –; o touro de Creta – Hércules agarra, com as 
duas mãos, a cabeça do touro –; o jardim das Hespérides – Hércules apanha as maçãs 
da árvore onde se enrosca uma serpente, perante o espanto das três Hespérides –; as 
éguas de Diomedes – Hércules segura uma das éguas antropófagas, enquanto outros 
dois animais jazem a seu pés (o mosaísta omitiu a quarta égua), juntamente com uma 
figura humana passível de se identificar com Abderos, o jovem que fora encarregue de 
as conduzir, mas que acabou devorado pelas éguas –; Gérion – Hércules empunha a 
clava ameaçando as três cabeças de Gérion; a limpeza dos estábulos de Augias – o herói 
surge, ao contrário do habitual, a realizar a tarefa, bramindo um ancinho –; a captura de 
Cerbero – Hércules acaba de capturar Cerbero, puxando-o para fora da sua cova –; o 
javali de Erimanto – Hércules carrega o javali sobre as costas; o cinturão de Hipólita – 
o quadro encontra-se muito destruído, ainda assim é possível vislumbrar-se Hércules a 
puxar pelos cabelos de Hipólita, que monta num cavalo assustado –; a cerva de 
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619 Alves 2007, 44-46. 
620 Alves 2007, 47. Autora que afirma a propósito que se trata de uma variante tardia «da imagem do 
labirinto, mostra evolução na representação de um alçado de edifício fortificado com merlões e seteiras e 
apresenta, em primeiro plano, a imagem de Teseu junto a um Minotauro». 
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Cerineia – Hércules agarra a cerva, tentando obter o corno de ouro –; os pássaros de 
Estinfalo – Hércules dispara uma seta contra as aves que, feridas de morte, vão caindo 
do céu621. 

De facto, estes combates entre seres superiores e monstros, dos quais os heróis 
saíram vencedores, reflectem o carácter e o espírito indómito daqueles que por isso 
apoteoticamente conseguiam um eterno lugar no firmamento: destaque-se a 
Constelação de Hércules, já nomeada nas quarenta e oito constelações de Ptolomeu. 
Mas se a batalha de Hércules decorreu no cosmos, ali também se cometeu uma perfídia: 
Apolo, irmão gémeo de Ártemis – a deusa da caça – ludibriou-a e fê-la matar com um 
tiro certeiro o seu amado Oríon, um caçador notável, e as Plêiades, as sete ninfas do 
séquito de Ártemis, que se sentiam importunadas pelo assédio de Oríon, foram 
transformadas em pombas por Neptuno e voaram até ao céu constituindo a constelação 
desse nome.  

* 

A caça, tal como a corrida e os jogos de anfiteatro, encontrava-se imbuída de uma 
génese divina e também funerária que, com o decorrer dos tempos, foi perdendo esse 
duplo carácter e transformou-se num desporto de elites – tal como o foi na Idade Média 
e na Idade Moderna –, tempos idos em que apenas os indivíduos com estatuto social 
relevante possuíam tal prerrogativa. E isso infere-se da leitura da Odisseia, onde os 
homens ombrearam com os heróis e estes com os deuses. Para Opiano, não existiram 
dúvidas quando afirmou que foram os centauros de Folóe que inventaram a caça como 
passatempo; que Zeus, elevando-se, se entregou à captura de lebres, chacais, cabras 
selvagens, gazelas órix e cervos; que Castor, o portador da luz, se encarregou da 
invenção da caça a cavalo; que Pólux, filho de Zeus, foi o primeiro a adestrar cães na 
arte da caça; que, nas lutas corpo a corpo, se destacou o filho de Eneu; que Hipólito 
ensinou aos caçadores o uso das armadilhas, dos laços corrediços e das redes; e que 
Atalanta foi caçadora de javalis622. 
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De facto, a caça – sobretudo a caça grossa –, foi ao longo dos tempos um desporto 
de elites, conforme se encontra já referenciada, a título de exemplo, na arte proto-
histórica peninsular. Pois, na verdade, a arqueologia legou-nos alguns testemunhos 
comprovativos da importação de signos associados à caça através dos povos que 
estabeleceram entrepostos comerciais na Península Ibérica. Designadamente os áticos – 
reportando-nos, concretamente a uma cabeça feminina de Ártemis, encontrada em 
Ampúrias e datada do século IV a.C. –, pois Estrabão, na sua Geographia, terá 
mencionado que era costume os gregos erigirem altares àquela divindade nos seus 
entrepostos e que o seu culto se expandiu entre os povos indígenas623:  

«Além do seu indiscutível interesse artístico, esta escultura possui o valor histórico de 
revelar-nos o tipo de modelos, introduzidos pelos colonos estrangeiros (…), que prepararam o 
ambiente para a aceitação dos deuses e da iconografia greco-romana (…). Esta actuação pode ser 
corroborada por certos objectos avulsos, como a bráctea de Bragança do século IV [a.C.]»624. 

                                                 
621 Blázquez et alii 1989, 21-26 (n.º 26), láms. 22-25 e 42-45; Durán 1993, 310-311 (n.º 96), lám. L-LI. 
Provém de Málaga, no Conuentus Gaditanus, um outro mosaico semelhante, datado dos começos do 
século III, foi estudado por Blázquez 1981, 88-92 (n.º 62), fig. 24, láms. 72, 92-95; e por Durán 1993, 
312-313 (n.º 97), fig. 51. 
622 Opiano, De la Caza, II, 10-20. 
623 In Blanco Freijeiro 1957, 330. 
624 Blanco Freijeiro 1957, 330 
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Por estas épocas, os púnicos exerciam uma influência semelhante na Península 
Ibérica, destacando-se então a Estela de Estepa (Sevilha), representando, muito 
provavelmente, a deusa Tanit. Conhecem-se também, mas de fabrico indígena, a fíbula 
de prata de Cañete de las Torres, na qual se patenteia uma cena de caça. Trata-se, 
concretamente, da representação de uma montaria, designadamente um cavaleiro, 
acompanhado por cão, encurralando um cervo. E um carrinho, de Mérida, no qual o 
montador persegue um javali, cuja leitura poderá considerar-se dúplice, ou seja, poder-
se-á encontrar uma simples representação de uma caçada ou, numa leitura subjectiva, o 
cavaleiro poderá estar imbuído de características solares que o opõem ao javali, animal 
telúrico e, de algum modo, relacionado com as trevas e o mundo subterrâneo. Na 
verdade – e como já vimos no âmbito da musivária, alguns animais estariam 
directamente vinculados a algumas deidades, como estaria o javali ao Dis Pater itálico. 
Esse carácter parece acentuar-se numa pátera tarraconense, na qual uma entidade 
masculina se encontra rodeada por uma série de javalis. Representações estas que 
ocuparam também o espaço mediterrânico, designadamente em Itália e na Grécia. 

Na pátera de Tivisa, o cavaleiro, de lança em riste, precipita-se sobre um leão que, 
eventualmente, devora um javali. Esta imagem repete-se em diversas estelas funerárias 
e poderá representar uma venação no mundo dos mortos: 

«Fernández Fúster separa o cavaleiro de um lado e o grupo de animais do outro, como 
unidades independentes que a alma experimenta no outro mundo (trânsito e disputa entre o bem e 
o mal); contudo, a sua argumentação, fundamentada na semelhança das figuras da pátera com as 
de uma estela celtibérica de Clúnia, não invalida a convicção simplista de que o cavaleiro e os 
animais formam um todo cénico. Seja como for, o facto fundamental observado por Fúster baseia-
se em que o céu ibérico “se nos apresenta como um eterno campo de caça”»625. 

188 Ainda segundo Blanco Freijeiro, e apesar de nenhum autor antigo mencionar o 
leão, não subsistem dúvidas de que existem imagens proto-históricas deste animal, cuja 
representatividade, muito provavelmente, foi trazida pelos púnicos. Por conseguinte, 
entre os telúricos varrões, compartilhavam os espaços e os tempos os leões. Estas 
figurações artísticas terão sido mais frequentes no Sul e no Sueste da Hispânia – com 
particular relevo para o grupo de Elche –, mas cuja imagem simbolizava já, então, a 
força e o valor, pelo que se socorriam das suas imagens para guardar as entradas dos 
sepulcros. 

Blanco Freijeiro, no artigo que temos vindo referenciar, menciona uma lenda, 
chamada História da corça sertoriana (Aulo Gélio, XV, 22):  

«um lusitano chamado Spanós (…) encontrou uma corça branca e ofereceu-a a Sertório. Este fez 
dela uma divindade oracular, apresentando-a como tendo sido uma dávida da deusa Diana, e assim 
conseguiu, por este meio, astuciosamente, que as hostes dos seus adeptos lusitanos aceitassem sem 
discussão todos os seus vaticínios. Certo dia extraviou-se a corça, perdendo então Sertório esse 
eficaz recurso de que lançara mão para sugestionar as gentes; mas dentro em breve a cerva 
reaparecia, como que por milagre, aumentando assim ainda mais o prestígio de Sertório entre os 
seus partidários. 

(…)  

Por outro lado a cerva sertoriana leva-nos a supor a existência de uma divindade indígena 
assimilável a Diana, como na época proto-histórica o era à Ártemis Efésia dos focenses, à 
Astarteia dos fenícios e à Tanit dos cartagineses. Provavelmente, esta divindade teria outros 

                                                 
625 Blanco Freijeiro 1957, 338. 
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domínios, além do da caça, domínios que parece podermos reconhecer na inscrição leonesa, ao 
chamar-lhe “delia uirgo triformis”»626. 

Protectora e terrível, errante como a Lua, Diana acolhia e massacrava, possuía o 
encanto da noite e do mundo marginal, da fauna selvagem. A caça, como actividade não 
fundamental para a sobrevivência, era igualmente predatória e idiossincrática, onde 
radicava também parte da educação do nobre romano e da elite do exército, porquanto a 
disciplina militaris propunha uma vida dura e sem divertimentos que adormecessem o 
estado de permanente alerta e prontidão dos legionários, sobretudo nas regiões mais 
agrestes e habitadas por povos agressivos. Logo, a caça entre os oficiais não era uma 
actividade lúdica, mas, antes pelo contrário, enquadrava-se no âmbito dos exercícios de 
adestramento, como se encontra representado numa peça de bronze finamente cinzelada 
que terá pertencido a um oficial, na qual a representação dos uexilla apontam no sentido 
de o seu possuidor ter sido um oficial de alta patente, e cuja iconografia aponta para 
uma uenatio ritual castrense627. Mas, por outro lado, os simples legionários que sem 
licença saíssem dos acampamentos para caçar eram tidos como desertores e, por norma, 
condenados ao empalamento. Tudo isto apesar de Tarrunteno Paterno ter sido um 
acérrimo defensor de que o treino dos soldados – oficiais inclusive – deveria ser no 
próprio campus628, lutando uns contra os outros.  

Os nobres e os oficiais629, contudo, podiam excepcionalmente praticar nessa 
nobre actividade que estava coberta por uma certa patina de glória e de indagação 
espiritual, podendo-se destacar como venadores, quase divinos, Alexandre Magno – 
considerando-se, então, que a caça era um importante contributo para a Paideia helénica 
– e, mais tarde, Adriano. Na verdade, para os romanos a caça era um exercício 
fundamental para os homens cultos. Mas, por outro lado, era também através da caça – 
e da sua supremacia sobre as bestas ferozes – que encontravam similitudes com 
Hércules630. Tratava-se, pois, de se recuperar o sentido do agon desportivo grego 
aristocrático, de tradição assíria, e dos aristoi cuja função era exaltar alguns heróis e 
semi-deuse
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s, como Hércules.  

                                                

Neste sentido, e atendendo apenas à vivencia latina, constata-se, ainda no âmbito 
castrense, que aos chefes militares não competia elaborar novas directivas, mas, tão-
somente, fazer cumprir as regras estabelecidas. Apesar disso – e como vimos, a caça era 
uma atitude inerente ao homem culto –, era natural que, mesmo incorrendo em 
infracção, os nobres oficiais não abandonassem a actividade venatória. Segundo parece, 
exerciam-na com regularidade e, na prática, constatou-se que os altos comandos jamais 
foram punidos pelo incumprimento daquelas regras.  

O melhor exemplo que podemos trazer à colação como justificativo dos 
considerandos que temos vindo a tecer, será a herança do erudito e piedoso general M. 
Tullius Maximus, legado da Legio VII Gemina. Trata-se de uma inscrição híbrida 
(Museu Arqueológico de León), posicionada, pela sua essência, junto ao altar votivo 
dedicado a Diana, com a particularidade de a inscrição se desenvolver ao longo das 
quatro faces do monumento, fazendo também a apologia da sua actividade cinegética. 

 
626 Blanco Freijeiro 1957, 333. 
627 Feugère 2002, 226. 
628 Blázquez 2003, 96. 
629 Aymard 1951, p. 68, 183-184, 346, 365. 
630 No entanto, a interpretação biológico-ética de Paul Diel – ao contrário do sentido da caça espiritual – 
encontra no acto venatório, apenas, o vício de Zagreu, na perseguição passageira, um gesto sem sentido 
que se repete apenas no prazer efémero da captura do animal (Chevalier e Gheerbrant 1994, 141).  
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Segundo o estudo que Hoyo631 efectuou da inscrição, temos os quatro primeiros tempos 
da actividade venatória: 

face anterior: inscrição votiva a Diana;  
face posterior: consagração aos deuses com o intuito de lhe proporcionarem boas 

peças de caça;  
lateral direita: oferenda à deusa das partes mais significativas de um javali 

capturado; lateral esquerda: oferenda de ceruuorum.  
E, finalmente, a oferenda da pele de um urso que caçou, perpetuado na pedra: 

Túlio Máximo, general dos descendentes de Eneias alistados na legião sétima, te faz 
oferenda a ti, Diana, desta pele que o mesmo arrancou a um urso, merecedor da mais 
gloriosa lembrança. A inscrição estará datada entre 162 e 166, o último ano em que Q. 
Tulluis Maximus foi Augusti pro praetore na Hispânia. 

 
Texto: 
Dianae / sacrvm / Q(vintvs) Tvllivs / _aximvs / leg(atvs) Avg(vsti) /leg(ionis) VII 

gem(inae) / [f]elicis. 
 
Tradução: 
«Consagrado a Diana. Quinto Tulio Máximo, legado de Augusto da legião VII 

Gémina Félix». 
* 

Adriano, natural de Itálica, quando era adolescente – segundo Élio Espartiano, seu 
biógrafo e um dos autores da Historia Augusta –, e já integrado no exército, não se 
cansava de praticar a caça, uma das suas actividades favoritas, e de tal maneira levava 
esta actividade ao exagero que foi vastamente criticado pelas longas horas que o 
afastavam dos seus deveres. Esta sua preferência ficou bem vincada nos medalhões que 
hoje ornamentam a fachada Sul do Arco de Constantino, especialmente em três deles: 
no primeiro, vê-se Adriano montado num esbelto cavalo a perseguir um enorme javali, 
acompanhado por dois batedores; no segundo, talvez na Mísia, Ásia Menor, o 
imperador dá caça a um avantajado urso, num cenário que deve ter tido também algum 
significado religioso que hoje nos escapa; mas em memória do feito imperial, ali foi 
erigido, em 123, um forte, que recebeu o nome de Hadrianotheras, ou seja, “o animal 
caçado por Adriano”; finalmente, o terceiro medalhão, no qual se vê o imperador e o 
seu séquito sobre uma pele de leão, decerto caçado em campo aberto. 
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De facto, para além de grande aficionado da actividade venatória, o seu império 
ficou marcado pelas suas longas viagens e pelas curtas temporadas que passava em 
Roma. Mas estas excursões pelo território romano, desde o Ocidente ao Oriente e de 
Norte a Sul, deram-lhe um conhecimento profundo dos povos que o habitavam, bem 
como dos seus usos e costumes632. Adriano, ao percorrer os territórios romanos, para 
além da sua própria corte, convivia com aos altos dignitários das várias cidades e 
províncias. 

Por isso, seria natural que os gostos do imperador – sobretudo a caça, como já 
vimos, e a leitura – fossem imitados pelas várias elites. Nesta perspectiva, pensamos 
que Adriano – assim como Antonino Pio, que lhe sucedeu, e, depois Marco Aurélio 

                                                 
631 Hoyo 2002, 74. 
632 Pelos seus maneirismos, que contrariavam a atitude objectiva dos romanos, foi-lhe outorgado o epíteto 
jocoso de graeculus, apodo que foi inclusivamente caricaturado por Juvenal. 
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Antonino e Lúcio Vero, mostraram também inclinação pela venação –, terá igualmente 
contribuído para criar condições propiciadoras para que a iconografia venatória se 
viesse a impor no século seguinte, isto sem esquecermos a óbvia e íntima correlação 
com as crises do século III. Até porque não cremos, por mais vasta e profunda que tenha 
sido aquela crise, operasse uma mudança de tal modo radical, se não se tivesse 
percorrido prévio “caminho propiciatório” que resultou na adopção de uma “nova” 
linguagem artística. 

Além do mais, será necessário tomar em linha de conta não apenas a acção 
individual de Adriano, mas também as iniciativas que tomou pro bono publico. 
Designadamente, quando mandava realizar melhoramentos nas cidades que visitava e 
oferecia, com frequência, jogos, como, por exemplo, uma caçada que deu no circo de 
Atenas, que contou com mais de mil animais. Amiudadamente, costumava oferecer 
espectáculos de anfiteatro, nos quais eram chacinados numerosos animais, incluindo 
com alguma frequência, a morte de cem leões. 

Seja como for, parece ter ficado suficientemente justificada a nossa percepção de 
que a iconografia que iremos encontrar vulgarizada nos opera musiua, entre outras 
formas artísticas, se terá começado a desenhar já no século II. Ainda nesta perspectiva, 
devemos referir que terão sido, imitando o imperador, os legados imperiais (civis e 
militares) que praticaram e difundiram, com ostentação, o gosto pela actividade 
venatória633. 

Segundo Opiano, os deuses outorgaram aos homens três classes de caça: a do ar, a 
da terra e a do mar634.  

Tal como nas outras tipologias de representatividade, também a cynegethica não 
fugiu aos cânones estabelecidos, marcando presença consoante as modas e o gosto dos 
tempos. Por conseguinte, encontram-se representações alusivas à uenatio, não só na 
pragmática “proto-indústria” romana, mas também através de cópias de modelos 
pictóricos, escultóricos ou outros, cujo estereótipo parece ter começado a “construir-se” 
já no século II, senão mesmo proveniente de outros tempos e de outros espaços, mas, 
igualmente, de matriz mediterrânea. 
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Interessa-nos, particularmente, a caça na terra pelo que, segundo a nossa fonte, 
esta variava de época para época ao longo do ano, sendo a Primavera e o Outono, pela 
temperança do clima, as melhores para que as venações durassem um dia inteiro e eram 
também as alturas em que os cães, os cavalos e os caçadores preferiam encetar longas 
correrias. Muitas vezes, a caça prolongava-se noite dentro e, na «obscuridade da noite 
eles matam feras selvagens sob os raios da lua»635. No Inverno rigoroso, o caçador deve 
caçar ao meio do dia e, no Verão, deve evitar as horas de maior canícula, pelo que deve 
madrugar e, aos primeiros raios de sol, lançar-se com os seus batedores e cães floresta 
adentro, ou, então, quando os raios fraquejam e o calor se vai esvaindo no final do dia, 
será, então, igualmente um bom momento para a caça636. Como equipamento – e 
continuando a seguir esta nossa fonte –, os caçadores deveriam levar consigo uma 
árkys, ou seja, uma bolsa rendilhada onde se transportavam cordas; estacas afiadas, 
estranguladores com nós corrediços, arpão de três pontas, venábulos de ponta larga, 
varas para amarrar as lebres, arco e flechas, espadas e armadilhas para lebres.  
                                                 
633 Cfr, v.g., Blázquez 2003. 
634 Opiano (De la caza, I, 45) usa a expressão «do delicioso mar», pois, como se sabe, os alimentos 
preferidos dos romanos provinham das vastas e revoltas águas salgadas. 
635 Opiano, De la caza, I, 110. 
636 Opiano, De la caza, I, 110-145. 
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O caçador, a pé, deveria ser jovem, ágil, veloz para correr e forte, pois, por vezes, 
lutava corpo a corpo com as feras selvagens. Na mão direita deveria brandir duas 
lâminas largas e, à cintura, deveria dependurar uma falcata curva com o duplo objectivo 
de matar as feras selvagens e defender-se de assaltantes, ou, como escreveu Opiano, dos 
«homens malvados»637. Na mão esquerda conduziria o cão pela trela, enquanto que o 
cavaleiro, preferencialmente envergando uma túnica ligeira e dominava as rédeas com a 
mão esquerda.  

* 
Estes trechos revelam-nos que uma ida ao encalço era previamente preparada e 

que os equipamentos principais e secundários, bem como o armamento, estavam 
estipulados de acordo com a época do ano e o tipo de caça. Assim como, noutra 
perspectiva, Opiano mencionou ainda que os observadores, a pé, deveriam ir descalços 
para que as sandálias não causassem ruído nem usassem capa larga, pois o vento 
poderia alarmar as feras, precipitando-as na fuga. 

 

1. ACOSSO AO JAVALI  
 

Quando surgiu a que cedo desponta, a Aurora de róseos dedos, 
foram à caça os filhos de Autólico com os seus cães, 
e com ele foi também o divino Ulisses. 
Subiram a íngreme montanha vestida de bosques, 
o Parnaso, e depressa chegaram às ravinas ventosas. 

192

O sol começava a lançar seus raios sobre os campos, 
erguendo-se do Oceano com fundas correntes de brando fluir. 
Os caçadores chegaram a uma clareira. À frente foram os cães, 
farejando os rastros, e no seu encalço foram os filhos 
de Autólico; atrás deles, seguiu o divino Ulisses, já perto dos cães, 
brandindo a lança que projectava uma grande sombra. 
 
E ali, nos densos arvoredos, se escondia um enorme javali. 
Por entre estes arvoredos não penetravam os húmidos ventos, 
nem através deles o sol conseguia lançar seus raios, 
nem a chuva lá entrava, tal era a densidade dos ramos.  
E lá dentro havia grande abundância de folhas caídas. 
Em volta do javali ouviram-se os passos de cães e homens,  
que se precipitavam contra ele. Da toca saiu então o javali 
para os enfrentar: as cerdas do dorso estavam eriçadas 
e lançava fogo do seu olhar. E ali estacou, perto deles. 
 
O primeiro a lançar-se foi Ulisses, levantando a lança comprida 
com a mão possante, desejoso de o trespassar. 
Mas o javali precipitou-se e feriu-o acima do joelho, 
Atirando-se de lado. Com o colmilho arrancou 
um grande pedaço de carne, embora não chegasse ao osso. 
Mas Ulisses atingiu-o, acertando-lhe na espádua direita:  
a ponta da lança brilhante trespassou-o completamente 
e caiu no chão com um grunhido; dele se evolou a vida. 
Os queridos filhos de Autólico ocuparam-se da carcaça, 
e depois trataram sabiamente da ferida do divino Ulisses. 
Fizeram estancar o negro sangue com uma encantação. 

                                                 
637 Opiano, De la caza, I, 94-95. 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

A seguir foram todos para o palácio do pai amado638. 

Como temos vindo a constatar, parte da iconografia plasmada nos mosaicos 
romanos seguiu estereótipos comuns ao mundo mediterrânico de anciana origem, 
designadamente, e a título de exemplo, o fragmento de fresco micénico, no qual três 
cães da Dalmácia perseguem um javali, vendo-se no lado direito (do ponto de vista do 
observador) uma mão do venador que espeta uma lança no animal em fuga. 
Curiosamente, o exemplar iconograficamente mais próximo da pintura micénica – e 
cingindo-nos, apenas, ao nosso catálogo – encontra-se num mosaico já datado dos 
começos do século V, de Emerita Augusta (Iconographia, n.º 62)639. Fenómeno que 
permite constatar, de modo inequívoco, a prevalência no tempo e nos espaços dos 
mesmos modelos ou de modelos similares.  

Para este mosaico emeritense encontraram-se referenciais nas pinturas 
pompeianas640. E, no âmbito da ars musiua, encontram-se algumas composições 
semelhantes, nas quais a presença do venador está apenas intuída, como na “Casa B” de 
Piazza Vitoria, de cronologia indeterminada641. Ou contando com a figuração do 
caçador – e para além dos numerosos exemplares hispânicos – os paralelos de 
Cartago642, de Orseanville643 e de Oderzo644. 

Independentemente da similitude que se patenteia entre o fragmento de fresco 
micénico e o mosaico de inícios do século V d.C., refira-se que a caça ao javali era 
comummente realizada a pé, com o caçador a empunhar a lança e a enfrentar, de frente, 
javali, tal-qualmente se encontra descrito na passagem da Odisseia que atrás citámos. 
Na verdade, o “modelo” sugerido na obra homérica terá sido o que mais protagonismo 
encontrou numa iconografia estereotipada, tal como sucedeu também em relação aos 
motivos assinalados nos capítulos precedentes.  193

No poema dedicado por Opiano ao filho de Septímio Severo e de Júlia Domna, 
Caracala (imperador entre 211 e 217), redigiu um verdadeiro manual de técnicas de caça 
e de pesca que, muito provavelmente, terá também sido utilizado como fonte de 
modelos a aplicar nos opera musiua e noutras manifestações artísticas. Por conseguinte, 
Opiano, depois do vulgar panegírico à domus augusta, fez uma aproximação entre 
Ártemis – divindade da caça e deusa lunar – com a minóica deusa da árvore, senhora 
das montanhas e das feras: afinal Creta tão distante no tempo mas ainda tão próxima no 
espaço… 

No que respeita ao acosso ao javali, e para além de cães impetuosos e valentes que 
os atacavam e matavam645, Opiano referiu que habitava profundos covis praticamente 
inacessíveis, pelo que o seu acosso costumava efectuar-se por um grupo de homens 
acompanhados pelos seus cães que iam apertando o cerco até encurralarem o animal 
que, depois era abatido pelo arremesso de lanças. Face à descrição de Opiano que aqui 
sumariámos646, a caça ao javali resultava do esforço em equipa e não de um acto 

                                                 
638 Odisseia, XIX, 430-455. 
639 Alvarez Martinez 1990, 60-65, n.º 10, fig. 4, láms. 27-29. 
640 Reinach 1922, 303-304, figs. 5 e 4. 
641 Alvarez Martinez 1990, 64. 
642 Lavin 1963, 233, fig. 279.  
643 Lavin, 237, fig. 88. 
644 Bertacchi 1983, 71, lám. XLVI. 
645 Opiano, De la Caza, I, 415. 
646 Opiano, De la Caza, III, 365-390. 
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isolado, como é habitualmente representado na ars musiua, o que só poderá ser 
apreendido no contexto da exaltação da uirtus.  

* 

Abstendo-nos de assinalar um ou outro pormenor de somenos, as representações 
musivas desta temática obedecem, na generalidade, a um modelo-tipo, normalmente de 
perfil, mas existindo também casos de figuração a três quartos. Assim, nos mosaicos de 
Cardeñajimento (Iconographia, n.º 04)647, de finais do século IV, são visíveis duas 
representações, uma delas completamente de perfil e a outra com algum volume que lhe 
foi outorgado pelo posicionamento do desenho. Existem figurações do género nos 
mosaicos de Antioquia648 e de Apamea649, no Museu de Chiusi650, em Biblos651, em 
Leptis Magna652 e em Antalya653. As venações entre animais – por norma carnívoros a 
atacar herbívoros – que correm ao longo da bordadura são usuais na musivária 
romana654. Destacando, somente, alguns paralelos africanos, designadamente em 
Henchir Tougar, do segundo quartel do século III, de Constantiniana, da segunda 
metade do século IV, e o de Cherche, de finais do século IV ou começos do seguinte655.  

No mosaico de El Hinojal (Iconographia, n.º 64)656, dos finais do século IV que, 
apesar de a roupagem do caçador se encontrar parcialmente coberta por restauro antigo, 
é rico em pormenores, inclusivamente o tratamento plástico dado ao animal, bem como 
a manutenção da escala dentro dos limites do razoável, ao contrário dos dois exemplares 
de Cardeñajimento que ostentam inúmeras incorrecções. Esta representação é comum 
no repertório musivo, existindo múltiplos paralelos para o acto de cinegética presente 
neste pavimento, designadamente no mosaico de Castellum Tingitanum657, no de 
Oderzo658 e em Antioquia659. 

194 Em La Olmeda (Iconographia, n.º 05)660 existe o exemplo de uma boa perspectiva 
com diversas cenas integradas em contexto de grande caçada, datado do século IV. Para 
este majestoso e notável mosaico do grande œcus da uilla de la Olmeda de grande 
aparato denota-se uma complexa representação de cenas de caça, muitas deles firmadas 
a partir de estereótipos comuns no século IV, como o leão que ataca um herbívoro ou o 
venador caído no chão a defender-se com o escudo do ataque de um leopardo, ou outro 
caçador, munido de uenabulum a preparar-se para abater um javali acossado por cães.  

De facto, esta concentração de modelos recorrentes, normalmente visionados 
isoladamente, atribui a este pavimento inusitada movimentação e horror uacui – uma as 
rochas e os elementos vegetais se interpõem nos espaços vazios –, o que, de per si, 
                                                 
647 Guardia Pons 1992, fig. 17; Blázquez et alii 1993, 267-21, figs. 34-35; López Monteagudo et alii 
1998, 21-28, n.º 9, fig. 5, láms. 7-12, 35-42. 
648 Levi 1947, 237-240, lám. LVIb. 
649 Balty 1977, 118-123. 
650 Levi 1947, 239, fig. 91. 
651 Chéhab 1965, 372, lám. CLXXVIII, 1. 
652 Dunbabin 1978, 52, 264. 
653 Blázquez e López Monteagudo 1986, 233-234, fig. 1. 
654 Parrish 1987, 113-134. 
655 Dunbabin 1978, 255-262, pl. 23, 34, 38 e 39. 
656 Blanco Freijeiro 1978, 52, n.º 65, fig. 12 e plano 11, lám. 95-98; Guardia Pons 1992, 226-235, láms. 
96-97. 
657 Lavin 1963. 
658 Bertacchi 1983, pl. XLVI 
659 Levi 1947, lám. LXXVII. 
660 Guardia Pons 1992, 149-156, fig. 22, láms. 66-71. 
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conduziu Milagros Guardia Pons a crer que para a sua concepção foram usados 
diferentes “cartões”, e que a sua reinvenção neste tesselado se aproximou mais dos 
modelos norte africanos661. Como paralelos mais próximos contam-se os mosaicos de 
Piazza Armerina, os do chamado Palácio de Teodorico, em Ravena, o da “Casa dos 
Laberii”, em Uthina662, o da caçada em Althiburus o da uilla de Tellaro, na Sicília e na 
“Casa dos Cavalos” em Cartago.      
         Nos mosaicos de Conímbriga, por sua vez e de acordo com Bairrão Oleiro, pela 
sua especificidade, revelam a existência de uma “escola local”, cuja principal 
característica – quanto a nós – se pauta pela ingenuidade do desenho e tratamento das 
formas. Exemplo desta percepção afigura-se-nos tratada em dois momentos do acosso 
ao javali. O primeiro consiste numa cena alusiva ao regresso da caça (Iconographia, n.º 
68). Trata-se de um homem tirado a três quartos, tem calçadas as características fasciae 
crurales, levando numa das mãos um pequeno javali agarrado pelas paras traseiras e, na 
outra, o característico cesto da corda. Para esta cena de género, imbuída de alguma 
ingenuidade no seu desenho, não se encontraram, na bibliografia consultada, paralelos 
próximos. 

E, o último exemplar inventariado, também achado em Conimbriga 
(Iconographia, n.º 69)663, revela igualmente uma execução ingénua, supondo Bairrão 
Oleiro que se trata de uma captura do animal vivo, até porque o cortejo narrativo ao 
longo dos quatro painéis aponta nesse sentido: no primeiro, três árvores espaçadas 
definem dois passos da mesma cena. Um caçador, envergando túnica curta e a pé, 
conduz o cavalo, enquanto que, com a outra mão, segura uma trela que prende dois 
cães. Na sua continuação, pode ver-se, caminhando no mesmo sentido, um outro 
caçador que, apeado, segura com uma mão o cavalo pela rédea e, com a outra mão, a 
trela que prende o cão; no segundo, um homem transporta uma vara com laçada. Ao 
meio, outro homem conduz um cão pela trela e arrastará, possivelmente, atendendo ao 
grau de destruição, o que poderá ser uma rede de caça; finalmente, um javali em fuga; 
no terceiro, muito destruído, parece ver-se, à esquerda, um venador a lançar a rede; no 
quarto, igualmente quase desaparecido, podem-se vislumbrar dois homens, um a cada 
extremidade do rectângulo, podendo conjecturar-se que o animal incompleto seja, 
afinal, o javali capturado664.  

195

Esta representação emoldura o medalhão central com a já estudada representação 
de auriga vencedor que galopa através do firmamento estrelado, uma cena narrativa de 
caça, com referenciais em Villelaure e de Lillebonne onde se encontram paralelos para 
este quadro cinegético665. A descrição “cinematográfica” – juntamente com o regresso 
da caça que vimos no mosaico anterior – constitui a mais antiga representação 
cinegética que compilámos para toda a Hispânia, com cronologia circunscrita aos finais 
do século II ou dos inícios do seguinte. Ou seja, meia centúria anterior à grande 
“explosão” destes motivos nos opera musiua. Poderá, talvez, encontrar-se explicação 
para estes medalhões da “Casa dos Repuxos” se se entender o contexto vivencial da 
ciuitas de Conímbriga, profundamente enraizada no meio rural, ao contrário de outras 
cidades mais vocacionadas para a indústria e/ou comércio. Se considerarmos válida esta 

                                                 
661 Guardia Pons 1992, 150. 
662 Voza 1983. 
663 Oleiro 1992, 117-125, n.º 11, ests. 45-46; Lancha 2002, 283. 
664 Oleiro 1992, 123. 
665 Lafaye e Blanchet 1909, n.º 105 e n.º 1051. 
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hipótese, poderemos ver neste mosaico um “precursor” da moda dos mosaicos 
cinegéticos, sobretudo dos historiados666.  
 
 
2. CAÇA A CAVALO  

 

Que levem à caça orgulhosos garanhões. Não só porque as éguas são 
inferiores em velocidade para fazer longa corrida nos bosques, mas também 
porque se deve evitar a paixão amorosa dos cavalos…, e afastar as éguas que nas 
suas ânsias amorosas relinchem, e a ouvi-las, os cervos, as rápidas gazelas e as 
tímidas lebres se lancem em fuga. 

Variadas são as tribos de cavalos, como as incontáveis raças humanas, as 
diversas tribos de mortais que se alimentam de trigo; não obstante, eu vou expor 
quais são as melhores dentre elas, quais são as mais destacadas nas tribos de 
cavalos; estas são: as toscanas, sicilianas, cretenses, aqueias, capadócias, 
mouras… jónias, arménias, líbias, trácias… 

Homens de provada experiência em corridas de cavalos, e capatazes de 
manadas, dizem que o melhor cavalo de todos é aquele cujo corpo inteiro está 
adornado com estas características: cabeça pequena que se eleva sobre o colo, 
sendo o cavalo de aspecto corpulento e de membros arredondados; testa curvada, 
a mandíbula inferior atingindo o colo, as pestanas compridas e brilhantes; desde 
as têmporas os seus cabelos devem ondear em aprestados penteados ao redor da 
frente; os olhos claros, resplandecentes, sob o sobrolho; as narinas devem ser 
largas, a boca suficiente, as orelhas pequenas. 196

O colo do cavalo de abundante crina deve curvar-se como a arqueada 
crista de um capacete com penacho; o peito deve ser amplo, o corpo largo, a 
espalda larga, com duplo espinhaço que corre entre o lombo gordo. Detrás deve 
derramar-se uma abundante cauda de pêlo largo; as coxas rijas, musculosas; e 
na parte inferior as torneadas tíbias devem ser rectas, compridas e muito 
delgadas, e os membros não devem ser carnosos, iguais aos dos cornudos cervos 
de pés rápidos como o turbilhão… o casco arredondado deve correr alto sobre o 
solo, de fibra apertada, cornudo, forte. 

Um cavalo desta natureza levaria eu à luta contra as bestas selvagens, 
brioso, auxiliar no combate, valente, vigoroso. 

Assim são os cavalos toscanos, os arménios, os aqueus, e os famosos 
cavalos capadócios que fazem frente ao Touro. 

Eu vi uma maravilha entre os cavalos capadócios de rápidos pés: enquanto 
têm dentes de leite na boca e se a sua amamentação for prolongada, são débeis, 
porém à medida que crescem vão adquirindo maior velocidade. 

Esses são os cavalos que deverias aprestar para a valorosa guerra e contra 
as ferozes feras; porque eles são muito corajosos para enfrentar as armas e 
romper a apertada falange, e lutar contra as belicosas bestas. 

Com que atenção escuta o cavalo de guerra durante a batalha a nota 
marcial das largas trompetas, causadora do tumulto! Como posa sem pestanejar 
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sobre o apertado esquadrão e os esforçados cavaleiros e sobre o rutilante bronze 
e as relampejantes espadas! 

(…) 
Pois a hábil natureza dotou os cavalos, mais do que outras criaturas 

mortais, de mente e coração subtis. Sempre conhecem o seu amado auriga, e 
relincham quando vêem o seu esplêndido condutor, e derramam muitas lágrimas 
pelo seu companheiro caído em combate. 

Uma vez, em plena batalha, um cavalo rompeu a barreira do silêncio, 
ultrapassou a norma da natureza, e tomou voz humana e língua semelhante à dos 
homens; Bucéfalo, o cavalo do rei guerreiro da Macedónia, lutou contra homens 
armados; houve um cavalo que correu com velozes pés sobre as espigas; outro 
correu sobre o mar e não molhou os quartos; um cavalo levou sobre as nuvens o 
matador da Quimera, e o relincho de um potro por meio dos engenhos do seu 
auriga fez um rei dos persas asiáticos. 

(…) De todas as raças de cavalos que nutre a infinita terra, os mais rápidos 
são os sicilianos, que moram no Lilibeu, de onde a colina com três picos que 
cobre o Encélado, quando vomita o raio com os fogos que alcançam o céu, 
descarga a eterna fogueira do Etna da Sicília.  

Mais velozes do que os sicilianos são os cavalos arménios e os partos de 
crinas ao vento, junto às águas do Eufrates. 

Porém, na verdade, sobrepõem-se aos cavalos partos os íberos que 
galopam sobre as planícies com pés mais velozes. Com eles, quiçá, só poderiam 
competir as águias que voam sobre as camadas do ar, ou o falcão batendo as 
suas largas asas (…). Tão velozes são os cavalos ibéricos de pés rápidos como o 
vento. Porém são pequenos e débeis de espírito, e de coração frágil, e em poucos 
estádios diminuem a sua velocidade; ainda que estejam revestidos de bela 
aparência e esplêndido corpo, o seu casco não é forte, e são criados em terreno 
brando e amplo667. 
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Se, como vimos, os cavalos de corrida deveriam ser detentores de certas 
características, os cavalos óptimos para a caça (e para o exército) teriam que ter outros 
aspectos, de molde a encetar perseguições contra animais ferozes e, fosse o caso, 
combatendo em igualdade com o seu cavaleiro. Como temos visto, o cavalo foi 
considerado, ao longo dos séculos, um animal de excelência, não só pelas suas 
características psicológicas, mas, sobretudo, porque a sua posse era tida como um sinal 
exterior de estatuto socioeconómico. Terá sido esta, entre outras razões, que motivaram 
os fundiários a representarem os seus cavalos nos mosaicos ou fazerem-se representar 
em actos heróicos, mormente em combates imaginados com as feras mais perigosas, 
com o mesmo sentido que encontrámos para o acosso ao javali. Aqui, no entanto, 
homem e cavalo – tal como o auriga e os seus cavalos – formavam uma unidade 
indivisa, tal como se patenteia num dos pavimentos de El Hinojal (Iconographia, n.º 
63). Neste, o cavaleiro – e supomos que se trata do retrato do fundiário, atendendo à 
similitude das características faciais desta representação e da cena de caça ao javali 
representada na mesma uilla (Iconographia, n.º 64) –, evidencia-se perfeitamente a 
orgulhosa acção do caçador que, em ambiente florestal (possivelmente um pinhal, 
atendendo ao desenho das copas das árvores), protegido com escudo, espeta o 
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uenabulum no leopardo, sobre o qual o empertigado e bem musculado cavalo já 
impusera a sua força.  

Para esta cena encontram-se sobretudo referenciais no Norte de África e no 
Mediterrâneo Oriental, ainda que com algumas variantes, e, não raras vezes, integrando 
grandes painéis venatórios como o de La Olmeda ou de Piazza Armerina. Como 
melhores paralelos para este mosaico em Cirta e em Cartago668, em de Castellum 
Tingitanum669, na uilla constantiniana de Antioquia e, na mesma cidade, no mosaico da 
“House of the Worcester Hunt”670, todos eles datados entre os séculos IV e V.  

Existe outra representação onde se demonstra o cariz indiviso de cavalo/cavaleiro, 
designadamente no medalhão circular do pavimento de Ramallete (n.º 13)671, no qual o 
cavalo, montado por Dulcitius, atropela literalmente um cervo moribundo, erguendo o 
cavaleiro a mão, em sinal de vitória. Este mosaico foi estudado por Blázquez, que 
refutou as possíveis analogias encontradas com a gravação de um prato sassânida por 
Bianchi-Bandinelli, remetendo, de novo, as influências deste mosaico para o Norte de 
África. Refira-se, a propósito que na bordadura do “Mosaico com o Mito de Atalanta e 
Meleagro” (Iconographia, n.º 04), patenteia-se, no ângulo superior esquerdo (do ponto 
de vista do observador), um cavalo em galope rampante, em contexto de caça, que 
ostenta a palma da vitória – ao modo dos cavalos vitoriosos – e que pela sua morfologia 
se aproxima das características orientais672. 

 Em Campo de Villavidel (Iconographia, n.º 11) subiste um fragmento de 
mosaico em que um cavalo bem ajaezado persegue um veado. O cavaleiro desapareceu 
já, subsistindo apenas um trecho do escudo e dos animais. Trata-se de um mosaico de 
boa execução, datado do século IV e para o qual se recolheram os seguintes 
referenciais: o escudo, observável apenas em parte, é semelhante ao do mosaico da 
“Casa de Isguntus”, em Hippo Legius e o ramo que se evidencia dependurado à frente 
da cabeça do cavalo é muito parecido com um mosaico de Khanget el Hadjaj673. 
Enquanto que as folhas do arbusto se assemelham às existentes nos pavimentos dos 
“Meses e as Estações” e na “Casa dos Cavalos”, ambos de Cartago e com cronologia 
circunscrita à segunda metade do século IV674. No que respeita ao cavalo, note-se a sua 
semelhança com as do mosaico circense de Barcelona, de finais do século IV, mas – 
ainda segundo Balil675 – diferem do tipo de cabeça que se costuma encontrar nos 
mosaicos emeritenses, de cronologia idêntica. 
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Seja como for, a análise dos mosaicos no seu conjunto ou pormenorizadamente 
tem permitido encontrar outras fontes de inspiração, designadamente orientais, que irão 
ser uma das prerrogativas dos opera musiuos da Antiguidade Tardia. Esta constatação 
impele-nos, uma vez mais, a acreditar num léxico – com as devidas variantes e 
conexões regionais –, de uma linguagem que era, na generalidade, comum. E, de facto, 
parece que o grande golpe que esta suposta unidade recebeu terá sido quando o Islão 
ocupou o Norte de África e grande parte da Península Ibérica, mutilando, desse modo, 
uma relação milenar e através da qual o Mediterrâneo se encontrou, enfim, com a 

                                                 
668 Alvarez Martinez 1990, 91. 
669 Lavin 1963. 
670 Levi 1947, lám. LXXVII. 
671 Blázquez e Mezquiriz 1985, 63-69, n.º 44, fig. 10, láms. 39-40, 56. 
672 López Monteagudo et alii 1998, 25. 
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medievalidade, um mundo novo que os mosaicos de Myrtilis Iulia deixa, de algum 
modo, entrever, não porque a caça com aves de rapina fosse desconhecida dos romanos 
ou porque não os tivessem usado nos mosaicos, mas pelo facto de se tratar de um 
conjunto musivo de génese bizantina676.   

Conhecem-se vários exemplos no Norte de África, em Kelibia, numa descrição 
gráfica que nos permite apreender a técnica de caça com ave de rapina; em El Djem, 
datado entre 260 e 340, em Oudna, dos finais do século III ou inícios do IV, em Cartago 
(cerca de 210-230), no qual o caçador leva o falcão pousado no braço, ainda que os 
atilhos que o prendiam se encontram soltos677. Também, na Sicília, em Piazza 
Armerina, se patenteiam falcões nos opera musiua, datados entre 311 e 330678. Em 
Tabarka, está patente num mosaico de finais do século V ou inícios do seguinte679 e em 
Cartago, na “Casa da Grande Caçada”, da segunda metade do século V, vê-se também 
um cavaleiro com um falcão pousado no antebraço680. Todavia, para Blanchard-Lemée 
et alli o tema da falcoaria na musivária romana poderá ter tido origem oriental e ter-se-á 
manifestado, com particular incidência, em épocas mais tardias, designadamente, entre 
os séculos V e VI681, cronologias e influências que se traduzem no nosso exemplar. 

Em Conimbriga patenteia-se, de finais do século II ou inícios do seguinte, um 
carrossel no qual os cavaleiros perseguem as presas (Iconographia, n.º 68), mas este não 
é só significativo pelo facto de se poder ler de qualquer ângulo, mas também pela 
dinâmica que encerra, apesar da ingenuidade do desenho subjacente, que se compagina 
com a generalidade dos mosaicos da “Casa dos Repuxos”.  

Se este medalhão – situado entre os limites dos emblemata e dos pseudo-
emblemas – e a sua envolvente oferecem inúmeros paralelos europeus e alguns 
africanos, por outro lado, refira-se que o carrossel de personagens permite-nos observar 
o mosaico a partir de qualquer ângulo682. A propósito, Dunbabin encontrou algumas 
similitudes com os mosaicos Norte Africanos683. Isto apesar de este motivo nos 
aparecer aqui ainda de uma forma incipiente, mas assentando sobretudo na dinâmica do 
desenho cujo movimento interpolado por alguns pequenos arbustos, não o interrompem, 
mas, antes pelo contrário, impulsionam o observador a seguir a perseguição, que mais 
tardiamente surgiu com maior fulgor e qualidade icónica684, sobretudo a partir dos 
severos. Refira-se, ainda a propósito deste painel que não se encontrou, para a 
cronologia em questão, nenhum referencial aproximado685. 
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No medalhão conimbrigence parece não se encontrar qualquer exaltação 
venatória, mas, antes pelo contrário, reporta-se a uma cena que quase poderemos 
apelidar de género e que, por isso, assume a naturalidade corriqueira do quotidiano. 
Retornando, por ora, à problemática principal que temos vindo a escalpelizar, se nos 
primeiros casos encontrámos uma unidade indivisa venador/cavalo, deparamos agora – 
finda a actividade cinegética – com a “partilha do despojo” entre o caçador e o seu 
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cavalo que se fazem representar num “retrato” comum, numa pose que ganhou 
igualmente foros de estereótipo.  

3. CAÇA COM CÃO 
Assim falaram entre si, dizendo estas coisas. 
E um cão, que ali jazia, arrebitou as orelhas. 
Era Argos, o cão do infeliz Ulisses; o cão que ele próprio  
criara, mas nunca dele tirou proveito, pois antes disso partiu 
para a sagrada Ílion. Em dias passados os mancebos tinham levado 
o cão à caça, para perseguir cabras selvagens, veados e lebres. 
Mas agora jazia e ninguém lhe ligava, pois o dono estava ausente: 
Jazia no esterco de mulas e de bois que se amontoava junto às portas, 
até que os servos de Ulisses o levassem como estrume para o campo. 
Aí jazia o cão Argos, coberto de carraças dos cães. 
Mas quando se apercebeu que Ulisses estava perto, 
Começou a abanar a cauda e baixou ambas as orelhas; 
só que já não tinha força para se aproximar do dono. 
Então Ulisses olhou para o lado e limpou uma lágrima. 
Escondendo-a discretamente de Eumeu, assim lhe disse: 
 
“Eumeu, que coisa estranha que este cão esteja aqui no esterco. 
Pois é um lindo cão, embora não consiga perceber ao certo 
se tem rapidez que condiga com o seu belo aspecto, 
ou se será apenas um daqueles cães que aparecem às mesas, 
que os príncipes alimentam somente pela sua figura.” 
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Foi então, o porqueiro Eumeu, que lhe deu esta resposta: 
“É na verdade o cão de um homem que morreu. 
Se ele tivesse o aspecto e as capacidades que tinha 
quando o deixou Ulisses, ao partir para Tróia, 
admirar-te-ias logo com a sua rapidez e a sua força. 
Não havia animal no bosque, que ele perseguisse, 
Que dele conseguisse fugir: e de faro era também excelente. 
Mas agora está nesta desgraça: o dono morreu longe, 
e as mulheres indiferentes não lhe dão quaisquer cuidados. 
Pois os servos, quando os amos não lhes dão ordens,  
não querem fazer o trabalho como deve ser: 
Zeus que vê ao longe retira ao homem metade do seu valor 
quando chega para ele o dia da sua escravização.” 
 
Assim dizendo, entrou no palácio bem construído 
E foi logo juntar-se na sala aos orgulhosos pretendentes. 
Mas Argos foi tomado pelo negro destino da morte, 
Depois que viu Ulisses, ao fim de vinte anos686. 

O cão vem, desde há muito, a ser considerado o melhor amigo do homem, para 
usar uma expressão banal, mas ainda assim não menos verdadeira. De facto, o cão era 
um animal de companhia, de trabalho e excelso protector do dono e dos seus bens. 
Outras das características deste animal que o tornaram tão famoso como o cavalo era a 
sua capacidade inata para a venação. Sobretudo, ainda segundo Opiano, os trácios, os 
lacedemónios, os sármatas, os celtas, os cretenses, os egípcios e os molossos, entre 
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outros. Na constituição de matilhas haveria de se ter em consideração se umas raças 
emparelhavam, ou não, com outras. Porém – ainda segundo Opiano – as raças deveriam 
permanecer puras, particularmente as que os caçadores considerassem as melhores. 
Opiano referiu também que as raças caninas são numerosas, porém definiu o 
“protótipo” do cão ideal para a actividade venatória, designadamente para a perseguição 
de gazelas, dos cervos e das lebres, velozes como um furacão: 

«o corpo deve ser largo, forte e suficiente, a cabeça deve ser ligeira e com bons olhos, estes de 
brilho escuro; a boca deve ser grande, os dentes aguçados; de orelhas pequenas, com finas 
membranas, devem coroar a sua cabeça; o colo é largo, o peito é forte e amplo; as patas dianteiras 
devem ser mais curtas do que as traseiras, delgadas e largas, os omoplatas amplos; o tronco 
oblíquo e as partes carnosas devem ser apertadas e não gordas»687. 

Para além das características já enunciadas, considerou aquele autor ainda outras 
espécies: 

«impetuosas e de valente força, que atacam inclusivamente touros barbados e acometem com 
violência sobre os ferozes javalis e os matam, e não tremem, sequer, diante dos leões, seus 
soberanos (…). São raças de rosto achatado (…) a sua pele é peluda, seu corpo forte e as espaldas 
largas. Não são velozes, porém possuem um grande vigor e força natural indescritível e intrépida 
coragem (…) tais raças de cães guerreiros põem em fuga toda a classe de bestas selvagens»688.  

Dissertando acerca das cores dos cães, Opiano considerou que os brancos e negros 
são de evitar, pela sua incapacidade de suportar o calor, no Verão, e a neve, no Inverno. 
Os melhores são, de facto, os de cor de camurça – tal como os seus principais 
adversários – ou, usando a expressão do autor latino, «semelhante ao trigo de Deméter» 
– porque esses são muito rápidos e fortes. Para se obter um bom cão de caça, Opiano 
mencionou outros aspectos a ter em conta, designadamente nunca os pôr a mamar com 
ovelhas ou cabras, nem com cadelas domésticas. Aos cachorros – tal como sucede ainda 
hoje – devem ser postos nomes curtos, fáceis de pronunciar, e curtos para que o animal 
entenda melhor as ordens subsequentes. Desde jovens, os cãezinhos deveriam partilhar 
o espaço dos adultos para aprenderem a imitá-los no seu quotidiano. Na verdade, na 
epigrafia que recolhemos nos mosaicos que subjazem a este estudo, patenteiam-se 
alguns nomes de cães, os quais são – com excepção de duas nomeações trissílabas – 
bissílabos, com acentuação mais forte numa das sílabas: 
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EVROS 
ZEFYRVS 

NOTVS 
BOREAS 

LATERAS 
NIMBVS 

Nos mosaicos que estudámos, alguns representam cenas de caça com cães, desde 
o ingénuo regresso da caça de Conímbriga (Iconographia, n.º 72), de finais do século II 
ou de inícios do seguinte, no qual o caçador, envergando vestuário adequado, parece 
regressar a casa feliz por ter morto uma lebre, acompanhado pelo seu cão689. Para este 
medalhão representando o regresso da caça, não se encontraram também paralelos 
dignos de registo. No entanto, convém realçar que as “cenas de género” eram apreciadas 

                                                 
687 Opiano, De la Caza, I, 410 (tradução da versão espanhola pela autora). 
688 Opiano, De la Caza, I, 400-425 (tradução da versão espanhola pela autora). 
689 Oleiro 1992, 41-44, 46-47 e 49-51, n.os 1.3, 1.7, ests. 5, 10 e 12. 
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pelos proprietários desta domus. Na verdade, esta figuração afigura-se – dentro da sua 
simplicidade –, mais complexa do que a outra representação de género ali existente, 
porquanto, não só o registo figurado, mas também a envolvente, foram mais trabalhados 
neste medalhão. Assim, o homem tem postas as fasciae crurales e usa uma túnica curta 
como era costume na época. Sobressaem sob os pés do caçador algumas ervas que nos 
transportam para uma ambiência campestre690.  

Será, talvez, neste contexto algo ingénuo que sobressai da iconografia dos 
mosaicos conimbrigenses. Aqui poder-se-á considerar também uma figura que 
transporta um pequeno javali agarrado pelas patas traseiras. Na verdade, o facto de 
envergar calçado e protectores para as pernas adequados à caça e transportar o cesto das 
cordas, tal-qualmente a outra personagem, parece indiciar estarmos perante outra cena 
venatória, ainda que esta se tenha remetido à captura, provavelmente através de laçada 
corrediça, de um pequeno javali (Iconographia, n.º 68). Todavia, para esta cena de 
género imbuída de alguma ingenuidade no tratamento da figura, não se encontraram, na 
bibliografia consultada, paralelos próximos. 

Contrariamente aos mosaicos de Conímbriga, encontramos também estereótipos 
na caça com cães, ainda que com índices plásticos e cronológicos diferenciados. Como 
exemplo destaca-se, entre outros, mosaico de Colonia Aelia Augusta Itálica 
(Iconographia, n.º 44)691, possivelmente datado do século IV, no qual existem dois 
painéis com animais. O primeiro, ao estilo simétrico do cavalo vencedor, com árvore 
central (desconhecendo-se que animal completava a cena, porquanto está deveras 
arruinado) e, o segundo, que ora nos interessa, com um javali e um cão a olharem-se 
fixamente, com uma árvore de permeio, numa representação do género das que 
contemplam a exaltação do cavalo vencedor, como vimos em capítulo próprio. Fazendo 
uma transposição mais ou menos enviesada, estaremos talvez perante a vontade do 
venador em deixar para a posteridade aquele que terá sido o seu cão mais aguerrido e, 
consequentemente, o melhor caçador. Para o painel com cavalos, vide os paralelos 
apontados para um mosaico similar descoberto na uilla de Aguilafuente (mosaico 09). 
No que concerne ao painel com cão e javali, parece-nos que poderá assumir uma 
simbologia idêntica, já não a dos cavalos vencedores, mas no contexto da cinegética. 
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Noutro exemplo, encontramos o venador montado no seu cavalo, acompanhado 
pelos seus cães, como constitui exemplo o pavimento de Thalassus (Iconographia, n.º 
33), para o qual não se identificaram quaisquer referenciais, mas recolheu-se um bom 
paralelo num fragmentado prato de vidro de fabrico igualmente tardio. 

No mosaico de Puerta Oscura (Iconographia, n.º 37), para além da intromissão de 
uma figuração do mito de Belerofonte a matar a Quimera, no contexto cinegético, 
sobressai, em posição central, um cão a perseguir um herbívoro.  

Encontra-se igualmente presente na nossa amostragem a perseguição de 
herbívoros por cães, tal como sucede no estilizado pavimento nilótico de Emerita 
Augusta (Iconographia, n.º 58), datado do século III. Para esta iconografia, decerto um 
estereótipo repetido até à exaustão na ars musiua, patenteia-se um bom paralelo num 
fragmento de colorido fresco proveniente de Tarraco. Estas cenas de acosso aos cervos, 
provavelmente, integravam situações mais complexas, com excepção do nosso 
pavimento “minimalista”, que aparentemente foi constituído por pedaços retirados de 
diferentes modelos:  
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«Entre os quadrúpedes selvagens, a corça está longe de ser dos menos inteligentes: vai parir 
as crias à borda dos caminhos (de onde os animais ferozes se não aproximam por causa da 
presença humana) (…). As corças deixam-se capturar se se tocar flauta ou cantar, porque, com o 
prazer que sentem, espojam-se no chão. Se os caçadores forem dois, um põe-se à vista a cantar ou 
a tocar; o outro põe-se atrás e atira quando o da frente lhe fizer sinal. Se se der o caso de a corça 
ter as orelhas erguidas, tem o ouvido apurado e, por isso, não se deixa surpreender; se as tiver 
baixas, é colhida de surpresa»692. 

Os cavalos lançados pelo caçador contra os cervos – como na presente figuração – 
deveriam ter olhos escuros693. Assim como os cães adestrados para perseguir os cervos 
e a «lebre veloz como um furacão»694. 

A cena venatória esquemática é composta por dois cães a perseguir, 
possivelmente na direcção de uma rede, dois cervos, todos eles tirados de perfil. Esta 
iconografia é bastante comum em diversos suportes. Mas, em termos gerais, 
encontramos paralelos para este mosaico em Ancona, do período antoniano695, e em 
Óstia, de meados do século III696, encontrando-se também paralelo para esta figuração 
num fresco tardio, proveniente de Tarraco. 

4. CAÇA COM REDES E ARMADILHAS 

Ao contrário de La Olmeda, onde se assiste a uma verdadeira batalha campal entre 
homens e animais e feras contra feras, a cúpula de Centecelles (Iconographia, n.º 28), oferece-
nos uma cena cinegética ao primeiro nível do mosaico que se desenrola ao longo da 
orientalizante rotunda onde se evidencia uma complexa situação de caça. A temática venatória, 
quer na Hispânia, quer na Península Itálica, quer ainda no Norte de África697, era bastante 
apreciada e vulgar em contextos domésticos e religiosos baixo-imperiais e tardo antigos. Não 
será, por isso, de estranhar que no arranque da cúpula do mausoléu se patenteie uma telúrica 
cena de caça. A iconografia plasmada na cúpula de Centecelles nos seus vários níveis de 
representatividade enquadra-se pois no contexto de mudança da vulgata musiva, decerto 
coincidente com a “legalização” do Cristianismo por Constantino (306-337), cuja confirmação e 
assumpção plena ocorreu durante o império dos seus filhos e sucessores. As cenas bíblicas que 
se desenrolam a um nível superior.  
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Segundo Opiano698, os caçadores deveriam levar consigo – como se patenteia na própria 
cúpula – redes de bolsa, entrançados de juncos, e barreiras de redes, capazes de encurralar 
animais de grande porte, tal-qualmente se encontra representado no mosaico de Centecelles. 
Nesta representação sequencial, vêem-se peões com estacas aguçadas e látegos que conduzem 
os cavalos que transportam enormes redes, outros levam cães pela trela. Depois, segue-se a 
batida aos cervos empurrando-os contra a rede, por caçadores a cavalo e a pé, com os cães a 
correr no encalço das presas. Segue-se um momento da narrativa, quase destruída, em que os 
homens se agrupam, podendo coincidir com este momento, com o final de uma boa caçada. Os 
cavaleiros encontram-se apeados vendo-se, à esquerda os cavalos e à direita, um peão com um 
cão preso com trela. Finalmente, e da leitura que conseguimos efectuar sobre este mosaico, hoje 
quase desaparecido, os peões conduzem os cavalos que transportam os veados abatidos, 
conforme se pode observar no capítulo dedicado à iconografia dos mosaicos que integram o 
presente estudo. 
                                                 
692 Aristóteles, História dos Animais, 5. 
693 Opiano, De la Caza, I, 310. 
694 Opiano, De la Caza, I, 405. 
695 Blake 1936, 155-156, lám. 35. 
696 Becatti 1961, 195-196, fig. 69, lám. LXXXVII. 
697 Hauschild e Arbeiter 1993, 58-71. 
698 Opiano, De la Caza, I, 150, 155. 
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5. PREDAÇÃO 

Para além destas representações estereotipadas de caça nos opera musiua, mas recriando, 
porém, cenas do quotidiano venatório, algumas delas exaustivamente pormenorizadas, há ainda 
que contemplar, ao “estilo” de uenatio em anfiteatro, as lutas entre caçadores, predadores e 
presas de que recolhemos alguns exemplares. Designadamente o exuberante mosaico de Pedrosa 
de La Veja (Iconographia, n.º 05), do século IV, no qual, mais do que uma representação de 
caça, constitui uma verdadeira e sangrenta batalha entre homens, cavalos, cães, predadores e 
presas.  

Para o majestoso e notável mosaico do œcus da uilla de la Olmeda de grande aparato 
denota-se uma complexa representação de cenas de caça, muitas deles firmadas a partir de 
estereótipos comuns no século IV, como o leão que ataca um herbívoro ou o venador caído no 
chão a defender-se com o escudo do ataque de um leopardo, ou outro caçador, munido de 
uenabulum a preparar-se para abater um felídeo. 

De facto, esta concentração de modelos recorrentes, normalmente visionados 
isoladamente, atribui a este pavimento inusitada movimentação e horror uacui – 
animado com rochas e elementos vegetais que se interpõem nos espaços vazios –, o que, 
de per si, conduziu Milagros Guardia Pons a crer que para a sua concepção foram 
usados diferentes “cartões”, e que a sua reinvenção neste tesselado se aproximou mais 
dos modelos norte africanos699. Como paralelos mais próximos contam-se os mosaicos 
de Piazza Armerina, os do chamado Palácio de Teodorico, em Ravena, o da “Casa dos 
Laberii”, em Uthina700, o da caçada em Althiburus o da uilla de Tellaro, na Sicília, da 
segunda metade do século IV701, e na “Casa dos Cavalos” em Cartago. 

Uma outra cena de predação entre animais, consiste numa representação sem a 
complexidade anterior, e consiste apenas de um leão a correr atrás de dois cervídeos e 
de um coelho, em ambiente florestal (Iconographia, n.º 38), datado do século IV ou 
mais tardio, mas cuja concepção revela traços orientalizantes, tal-qualmente verificámos 
noutros mosaicos estudados. No mosaico de Cardeñajimento (Iconographia, n.º 04), 
datado de finais do século IV, denotam-se igualmente cenas de predação em contexto 
cinegético, já estudado no presente capítulo, designadamente – e de modo similar ao de 
La Olmeda – o leão ataca o cervídeo saltando-lhe para o dorso, ainda que plasticamente 
seja inferior aos dois mosaicos que referimos anteriormente. 
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Segundo Plutarco, o carácter do leão é de fácil entendimento, se estiver com fome 
ou a comer é muito agressivo, mas se estiver alimentado é dócil. E quando se sente 
ameaçado afasta-se do perigo: 

«Quando se sente na mira dos caçadores, nem foge nem se esconde, e mesmo se se vir 
forçado, pelo número de perseguidores, a bater em retirada, afasta-se lentamente, sem apressar o 
passo, até olhando para trás de vez em quando. Todavia, se chegar à floresta, foge a toda a 
velocidade até se encontrar de novo em espaço aberto. Aí volta a andar a passo. Se estiver num 
sítio plano e o número de caçadores o forçar a fugir a descoberto, ele corre alargando o passo, mas 
sem saltar. Tem uma corrida contínua e larga, como a do cão. Se vai em perseguição de uma presa, 
só quando já está muito perto é que cai sobre ela»702. 

                                                 
699 Guardia Pons 1992, 150. 
700 Voza 1983. 
701 Dunbabin 1999, 142, fig. 
702 História dos Animais, 44.  
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Tudo isto sem contabilizarmos o já desaparecido e duvidoso Mosaico de Galatea 
(Iconographia, n.º 47), onde se patenteia, possivelmente e segundo Blanco Freijeiro, um 
incêndio na floresta, datável dos séculos III ou IV703.  

Encontram-se também pequenas cenas de predação em diversos mosaicos, 
designadamente, entre outros, no pavimento com “Triunfo de Baco” de Baños de 
Valdearados (Iconographia, n.º 02), em cuja bordadura, integrados em rectângulos, 
quatro cães, nominados tal-qualmente os quatro ventos, perseguem coelhos e pequenos 
cervídeos. 

Cenas de predação estão igualmente presentes num dos mosaicos de Mértola 
(Iconographia, n.º 79), no qual são evidentes, apesar do elevado grau de destruição do 
mosaico, uma lebre (incompleta), uma leoa que amamenta uma serpente, veado, um 
leopardo e um leão a atacar ovinos (possivelmente cabras?).  

Para terminar este sub-capítulo dedicado à “Caça e predação” referimos ainda um 
unicum na Hispânia romana. Trata-se, pois do emblema de origem helenística que 
ostenta uma incompleta representação de um gato a atacar uma ave (Iconographia, n.º 
22), datada do período Júlio-Cláudio, e proveniente da antiga Emporium704. Conta com 
paralelos próximos em emblemas de Roma e de Pompeios, cujo exemplar apresentamos 
como mero complemento ilustrativo. Segundo Plutarco, o gato, pelas suas 
características morfológicas era considerado no antigo Egipto, porquanto: 

 «Na cúspide da curvatura exterior do sistro, existe um gato cinzelado com cara humana, e na parte 
inferior das suas hastes, por debaixo dos caulículos que se cimbreiam, vemos, por um lado o rosto 
de Ísis, e por outro o de Neftis. Com estes dois rostos os egípcios queriam designar o nascimento e 
a morte, porquanto o nascimento e morte são as mudanças e os movimentos a que os quatro 
elementos estão submetidos. O gato representa a Lua, por causa da variedade da sua pelugem, a 
sua actividade nocturna e a sua fecundidade. Diz-se que este animal pare primeiramente um, 
depois dois, mais tarde três, logo a seguir quatro, cinco e por aí fora, até sete de cada vez, de 
maneira que, contando-os todos, somam vinte e oito, número igual aos dias da Lua. À partida, isto 
não passa de uma fábula; mas parece, no entanto, que nos olhos dos gatos, as pupilas se incham e 
dilatam na lua cheia, contraindo-se durante o curso deste astro. Quanto à figura humana dada ao 
gato, indica a inteligência e a razão que presidem às fases da Lua»705. 
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* 

Durante a Tardo-Romanidade, com a deslocação das elites para o campo 
promoveu-se uma “urbanização” do campo, o que contrastou com a retracção das 
cidades, até então os principais motores sócio-económicos e culturais do Império, ou 
seja da romanidade. Este fenómeno sentiu-se igualmente na Hispânia, tendo-se 
constatado certa vulgaridade na adopção do gosto pela caça. Consequentemente, o 
dominus adoptou de uma prática de auto-evergetismo, na qual se fazia representar, em 
heróicas caçadas, nos mosaicos dos seus palácios. 

Por outro lado, a cinegética para além de cumprir uma função básica, encontrava 
também eco no adestramento militar e num desporto apenas reservado às elites. E é, 
sobretudo neste sentido, que a iconografia cinegética na ars musiua adquiriu, tal-
qualmente outras temáticas, um carácter estereotipado que “importou” da cidade 
adaptou-o e reproduziu-o no espaço e no tempo, sendo possível encontrar no século IV 
um momento de síntese de valores que transitaram neste processo de osmose. 
Consequentemente, surgem nos mosaicos das uillae representações do caçador vencedor 
                                                 
703 Blanco Freijeiro 1978ª, 54-55, n.º 42, lám. 77. 
704 Durán 1993, 346-347, n.º 107. 
705 Ísis e Osíris, 63.  
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junto da presa abatida, ou do cavalo-herói, tal-qualmente os de corrida, com penacho 
sobre a testa.  

Durante a Tardo-Romanidade, a maioria da população habitava o campo, e os 
tempos em que a cidade impusera as suas normas ia-se esvanecendo na memória das 
gentes, cada vez mais apegada ao modus uiuendi rural. Se o pater familias habitava a 
pars urbana da sua uilla, os servos e homens livres que cuidavam do fundus – com 
excepção dos que serviam nas casas – moravam em cabanas dispersas ou aglomeradas 
nos casales.  

Todavia, e conhecendo o apego do “romano” ao mundo natural, parece-nos que 
este processo tenha sido demasiadamente traumático, pois as reminiscências do nobre 
fundiário impeliam-no para uma memória já longínqua dos seus antepassados que 
apreciavam os bosques onde caçavam livremente. E foi essa paisagem (parcialmente) 
intocada que se assumiu naturalmente como um dos principais factores de vida. 

Um século depois, já em plena época suevo-visigótica, a desagregação do modelo 
sócio-cultural e económico do modelo romano proporcionada pela instabilidade que 
então se vivia, também os mosaicos perderam o seu sentido. A decadência das uillae, 
como consequência deste fenómeno complexo tornou-se numa realidade hoje 
constatada pelos numerosos mosaicos que ostentam remendos, quer em tessellae, quer 
em opus Signinum. Os opera musiua, tal como a vida nas uillae sofreram um processo 
de contracção ou de abandono. Abandono por vezes definitivo, outras evidenciando 
uma ocupação distinta da fidalguia que ali habitara. 

Com a progressiva cristianização do território, a ars musiua foi também 
absorvendo os novos signos, reproduzindo-os, não só nos espaços sagrados, mas 
também domésticos e funerários. Este fenómeno repetiu-se até que a Ecclesia, a única 
instituição com força catalisadora num Império que se rompia, proibiu que se pisassem 
os emblemas cristãos, contribuindo, deste modo, para que no Ocidente o mosaico 
encontrasse o seu fim durante o período suevo-visigótico.  
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i i .  
M É T O D O  

 

O método que preceituámos para a elaboração deste estudo assenta sobretudo na análise 
das representações de mamíferos patentes nos mosaicos produzidos entre o século I e os 
começos do século VII, com particular enfoque no período da Antiguidade Tardia, quando este 
género figurativo/narrativo se evidenciou, sobretudo após a chamada crise do século III. Nesta 
óptica, identificámos na bibliografia compulsada para a Península Ibérica, e atendendo ao 
período cronológico referenciado, oitenta tesselados que, não abrangendo a totalidade dos 
mosaicos conhecidos, constitui já uma amostragem significativa, passível de sobre eles se 
elaborar um ensaio crítico e metodologicamente correcto, sob o ponto de vista da História e, 
sobretudo, da História da Arte, objecto da presente tese. 

Além da descrição iconográfica pormenorizada dos mosaicos seriados no capítulo 
dedicado à Iconographia, irregularmente distribuídos ao longo do tempo e do espaço 
(designadamente as províncias da Tarraconense, da Bética e da Lusitânia, não se tendo 
reconhecido qualquer exemplar na Galécia), procederemos, sempre que tal se justifique, uma 
leitura estética/simbólica de alguns dos mais significativos pavimentos analisados. Procurar-se-
á, sempre que possível, encontrar as origens mais remotas de alguns elementos, os quais, como 
referimos já, encontraram as suas raízes noutros tempos e noutras culturas, tais como, para além 
das habitualmente referidas, as itálicas e as gregas, as púnicas e as orientais.  

O método que preconizámos para um melhor entendimento da matéria objecto da 
presente tese pretende criar agremiações tipológicas, reunindo os pavimentos cuja iconografia 
esteja, de algum modo, relacionada. Tudo isto, de forma a melhor se poder apreciar as 
similitudes e dissemelhanças entre os mosaicos, correlacionando-os, sempre que possível, com 
outras manifestações artísticas, designadamente com a pintura e com a escultura, com objectos 
provenientes das artes chamadas menores e, inclusive, de utensílios de uso corrente, de forma a 
melhor se entender o contexto – e a amplitude mental – que produziu e vivenciou as referidas 
obras de arte. Até porque as representações musivas não se enquadram somente neste âmbito 
restrito. Daí a necessidade de termos sempre presente os encadeamentos históricos na nossa 
investigação, pois, tal como refere Tatiana Kuznetsova-Resende, para o estudo dos mosaicos é 
indispensável recorrer-se:  
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«a uma panóplia de conhecimentos relativos à arte romana, designadamente os conhecimentos 
atinentes às questões de estilo, da sua execução e evolução, enquanto tradução de sensibilidades e 
percepções artísticas em mutação»3.  

Conhecimentos estes que, além do mais, reflectem também o gosto universal de uma ou 
de outra época, tendo acrescentado a este propósito Victor Jabouille que: 

«O mosaico, sem ser uma inovação romana, é funcional, esteticamente agradável e 
possibilita uma concretização cultural original dos temas mitológicos. Mesmo que o mosaico 
policromo tenha sido adoptado por Roma e que muitas oficinas e artistas sejam das províncias, 
nomeadamente de África, ele conheceu grande aplicação por todo o mundo romano, afirmando-se 
como um factor de recepção e transmissão culturais»4. 

Por conseguinte, e tendo presente os aspectos que temos vindo a referenciar, pareceu-nos 
oportuno, no âmbito dos animalia quæ lacte aluntur, estruturar o nosso estudo de forma a 

                                                 
3 Kuznetsova-Resende 2007, 73. 
4 Jabouille 2002, 275. 
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incidir numa sistematização que nos permitirá analisar cada mosaico de per si, mas, também, 
percepcionar os conjuntos temáticos e o seu enquadramento plástico e sociocultural. 

* 

 Esta opção metodológica permite constatar que os temas dos mosaicos estudados na 
presente tese se começaram a desenhar ainda em pleno período clássico. Enquanto alguns outros 
radicam em épocas bastante anteriores, revelando, inclusive, influências da Grécia arcaica e da 
Etrúria, provando, de forma inequívoca, que apesar das rupturas que a História registou, houve 
persistências que subsistiram ao longo das épocas, conservando não só a forma, mas também a 
essência.  

Nesta perspectiva, pretende-se demonstrar que algumas representações foram 
(definitivamente) abandonadas, enquanto outras patentearam uma inequívoca continuidade, ao 
longo da Tardo-Romanidade (como os cortejos báquicos – com primeiro exemplo compulsado 
datado ainda dos finais do século I), mas que se mantiveram, mesmo em contexto cristão. 
Evidenciam não só uma lenta mudança da mentalidade dos povos, mas também um apelo aos 
bons anos agrícolas, tendo-se verificado inclusive nalguns casos o (re)surgimento de 
velhos/novos temas, que até então não integravam o léxico musivo clássico como, por exemplo, 
os mosaicos de temática helenística, que surgiram sobretudo no século IV5, os quais, como 
veremos, constituem o grosso do nosso trabalho. Assim, o estudo dos Animalia quæ lacte 
aluntur figurados nos mosaicos da Península Ibérica, deverá ser entendido num contexto vasto, 
de molde a não se reduzir à própria natureza dos objectos figurados, mas, antes pelo contrário, 
fomentar a sua inserção no contexto histórico e  mental que os produziu.  

Com efeito, mercê também das vicissitudes da História, modelaram-se distintas 
conjunturas socioeconómicas, políticas, religiosas e culturais que ditaram prevalências, 
mudanças e mutações do próprio gozo do belo que, em última análise, conduziram não só à 
mudança do gosto, mas acarretaram igualmente outras leituras, subjectivas ou deliberadas, do 
objecto representado. Refira-se, a propósito, que alguns dos mosaicos estudados reflectem de 
modo inequívoco este fenómeno, o qual, de certa forma, foi coincidente com a desagregação do 
Mundo Antigo e a assunção de um Mundo Novo que, radicando no arquétipo clássico, lhe 
caucionou a ascendência e, de algum modo, lhe garantiu a continuidade. Posto isto, o período 
que a História apelidou de Antiguidade Tardia, mais rural do que urbana, sem no entanto perder 
o sentido da cidade, encontrou outros modelos mais naturalistas. Isto se se considerar, a título 
de exemplo, a objectividade das cenas figuradas que espelham na auto-representação de uma 
elite, onde domina também a paisagem que esteve sempre muito presente na pintura. Por vezes, 
sobressai como elemento determinante na estrutura compositiva; ou, até mesmo, impregnada de 
um certo barroquismo, se atentarmos ao horror uacui que introduziu estonteante dinâmica 
decorativa, até então desusada nos opera musiua.  
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Todavia, este corte – como todas as rupturas sociopolíticas, económicas e mentais – não 
ocorreu num único momento, mas, antes pelo contrário, resultou de um longo e, por vezes, 
silencioso processo evolutivo. Nele conviveram – pelo menos até à desagregação de um léxico 
antigo, em época já bastante tardia – a convencional representação hierática das divindades (e 
dos seus animais-atributo – que ganharam nova expressão – ou os animais-metamorfose – que 
foram paulatinamente desaparecendo).  

Procurar-se-á entender este processo, quais os aspectos relacionados com o papel 
desempenhado pelos animalia quæ lacte aluntur na sociedade e culturas Antiga e Tardo Antiga, 
a difusão do vocabulário e a sua evolução, recorrendo a um Quadro Síntese, no qual, 
independentemente da questão geográfica, se organizam os mosaicos apenas pela sua sequência 
cronológica. Tal ordenação oferece-nos uma perspectiva imediatista das mudanças que se foram 
operando ao longo dos evos. Assim como intentaremos uma explanação crítica, no âmbito da 
Cripto-História da Arte, particularmente atinente aos mosaicos perdidos e no que concerne tal-
                                                 
5 Blázquez 1994, 279-292. 
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qualmente à época que temos vindo a contextualizar. Procuraremos igualmente aplicar o 
conceito de trans-imagem ao estudo da Arte da Antiguidade e, sobretudo, da Antiguidade 
Tardia, no que respeita aos pavimentos destruídos. 

Atendendo ao amplo aro cronológico adoptado e, igualmente, de forma a melhor se 
percepcionar a evolução do gosto, esta opção metodológica permitirá constatar que, alguns 
temas/mamíferos dos mosaicos estudados na presente tese se começaram a desenhar ainda em 
pleno período clássico, enquanto outros tiveram a sua génese em épocas bastante anteriores, 
revelando, inclusive, influências da Grécia arcaica e da Etrúria, dos povos paleohispânicos e 
púnicos. Factos que provam, de forma inequívoca, a existência de persistências que subsistiram 
ao longo das épocas, apesar de terem conservado a forma, possibilitaram, afinal, que sobre elas 
se granjeassem novas acepções, estas mais consentâneas com o devir do próprio tempo. 

Nesta perspectiva, a título de exemplo, e cingindo-nos apenas à selecção dos pavimentos 
que efectuámos e tendo em conta as temáticas representadas, destacam-se: os mosaicos com 
representações de animais e respectivos contextos, numa tentativa de melhor se clarificarem as 
mudanças operadas na ars musiuaria ao longo do tempo, até aos começos do século VII. Por 
outro lado, pretende-se demonstrar que algumas representações foram (definitivamente) 
abandonadas, enquanto outras patentearam uma inequívoca continuidade, ao longo do Baixo-
Império e da Tardo-Romanidade, mas que se mantiveram, mesmo em contexto cristão, 
evidenciando, de modo inequívoco, uma lenta mudança da mentalidade dos povos.  

Neste sentido, mercê também das viravoltas da História, modelaram-se divergentes 
conjunturas socioeconómicas, políticas, religiosas e culturais que ditaram continuidades, 
mudanças e/ou mutações do próprio conceito de belo. Estas, em última análise, conduziram não 
só à mudança do gosto, mas acarretaram igualmente outras leituras, subjectivas ou deliberadas, 
do objecto representado. Refira-se, ainda a propósito, que alguns dos mosaicos estudados 
reflectem este fenómeno, o qual, de certa forma, foi coincidente com a desagregação do Mundo 
Antigo e a assunção de um Mundo Novo que, radicando no arquétipo clássico, lhe caucionou a 
ascendência e, de algum modo, lhe garantiu a continuidade. Posto isto, o período que a História 
apelidou de Antiguidade Tardia, mais rural do que urbana, sem no entanto lhe perder o sentido, 
encontrou outros modelos mais naturalistas, se considerarmos, a título de exemplo, a 
objectividade das cenas figuradas que espelham na auto-representação de uma elite, onde 
também a paisagem, por vezes, sobressai como elemento determinante na estrutura compositiva; 
ou, até mesmo, a utilização de uma estrutura compositiva “barroca”, se atentarmos à introdução 
de uma supérflua dinâmica decorativa, até então desconhecida nos opera musiua.  

25

Tudo isto contrastando com a maioria dos modelos estáticos dos mosaicos dos primeiros 
séculos da Era, porquanto a ars musiua, tanto a geométrica como a figurativa, executada em 
épocas mais tardias (entre os séculos III e VII), quer pela sua ampla dispersão geográfica e 
diversidade de paradigmas, quer também pela sua natureza iconográfica e pela sua diversidade 
cromática, quer, ainda, pela vulgarização de determinados arquétipos que ganharam invulgar 
dinâmica, pois, reflectiu as crises do século III que caucionaram uma cisão entre a realidade 
Alto Imperial e a época que lhe sucedeu. Este corte, como todas as rupturas sociopolíticas, 
económicas e mentais, não ocorreu num único momento, mas, antes pelo contrário, resultou de 
um longo e, por vezes, silencioso processo evolutivo. Neste, conviveram, pelo menos até à 
desagregação de um léxico antigo, em época já bastante tardia, a convencional representação 
hierática das divindades (e dos seus animais-atributo, que ganharam nova expressão, ou os 
animais-metamorfose que foram desaparecendo), ainda que se preservassem alguns modelos 
arcaicos, porém agora em encadeamento e leitura diferenciada.  

Sempre que tal se justifique, propomo-nos realizar uma leitura iconológica/simbólica de 
alguns dos mais significativos pavimentos analisados, procurando, sempre que possível, 
encontrar as raízes mais remotas de alguns elementos, os quais, como referimos já, encontraram 
as suas origens noutros tempos e noutras culturas. O tempo se encarregou de diluir essas 
origens, deixando, por vezes, um ténue rasto difícil de detectar na amálgama de povos que 
constituíram o Império. No século III, muitas dessas idiossincrasias despontaram, com os 
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elementos perfilhados de outros povos que os latinos conquistaram, mas que, ao longo dos 
séculos, Roma foi absorvendo, ao ponto de as tomar como suas.  
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i v .   
E N L E I O  D E  C L I O :  O S  C O N T O R N O S  

D I F U S O S  D E  U M  E S P A Ç O  E  D E  U M  

T E M P O  
 

«Além do interesse arqueológico e de sentimentos de solene patriotismo, as ruínas tiveram 
também a força de se suscitar, em Roma e noutros lugares, manifestações de carácter elegíaco e 
sentimental»6.  

Também, por isso, não nos podemos esquecer que a História da Arte, primeiro como 
colecção e, depois, como ciência, é uma disciplina que atenta sobretudo aos objectos da criação 
artística e, nesta perspectiva, enquadra-se no âmbito do estudo das erudições humanas, de forte 
pendor social, cultural e mental que, inserida numa conspecção processual, lhe conferiu um 
sentido abrangente, vinculando-a, definitivamente, à História da Humanidade. E, à guisa de 
exemplo, já no século I d.C. se considerava que a Arte era, devido ao seu equilíbrio, isenta de 
defeitos, conforme escreveu Pseudo-Longinus no seu tratado A Arte do Sublime:  

«É preciso que a arte venha sempre em socorro da natureza; porque pela mútua sociedade 
de ambas se poderá talvez conseguir a suma perfeição»7.  

29

Por seu turno, Vitrúvio acreditou que, para a factura de uma arquitectura digna de um 
princeps, deveria contemplar-se todos os seus fundamentos e encontrar a sua génese na prática 
(a experiência em trabalhar a matéria, independentemente da sua composição) e na teoria (a 
capacidade de explicar o resultado da matéria modificada proporcionalmente à razão). O 
arquitecto teria igualmente a incumbência de crescer, não só nas virtudes de todas as artes – 
incluindo a do opus tessellatum –, mas também na filosofia, porque esta torna:  

«(...) o arquitecto magnânimo, para que não seja arrogante, mas sobretudo prestável, equitativo, 
digno de confiança e sem avareza, o que é fundamental; com efeito, nenhuma obra de arte pode ser 
levada a bom termo, verdadeiramente sem fidelidade à palavra dada e sem integridade; também 
que não se deixe levar pela cobiça, nem tenha o espírito ocupado nos honorários que deverá 
receber, antes gravemente proteja a sua dignidade; com efeito, prescreve estas coisas a filosofia. 
Além disso, esta explica a natureza das coisas, o que em grego se diz physiologia»8.  

O Arquitecto de Augusto, que escreveu ainda acerca do significado e do significante, pois 
para este tratadista o sentido seria aquilo de que se fala, uma vez que a clareza da coerência, por 
sua vez, radica na congruência dos conceitos, e a união de ambas as premissas, juntamente com 
o talento inato do indivíduo, acarretam a criação do artista perfeito9. Poucos séculos volvidos, 
todavia, Plotino, no contexto de numa perspectiva teologal sagrada, no âmbito de um 
Cristianismo já dominante, revelou diferente entendimento acerca da Arte, até porque 
questionou a razão do arquitecto:  

«(...) definir belo um certo edifício, uma vez que tenha feito corresponder o aspecto exterior à sua 
ideia interior? Porque, prescindindo das pedras com que foi construído, o edifício externo não é 
mais do que aquela ideia interna distribuída na dimensão perceptível da matéria. Unidade indivisa, 

                                                 
6  Burckhardt 1968, 175. 
7 In Maciel 1996, 16. 
8 Vitrúvio, De Architectura, I, 7. 
9 Vitrúvio, De Architectura, I, 3. 
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a forma interna manifesta-se como multiplicidade»10.  

Ou seja, segundo a percepção heurística da Arte em Plotino, a obra é bela, não porque 
irrepetível, mas porque provém da ideia criativa do seu autor. Contudo, é imperfeita porque a 
sua materialização é incompleta – exactamente o oposto do artista perfeito vitruviano –, ao 
contrário da imaginação, porque toda a fonte da formosura emana de Deus, atendendo, neste 
âmbito, que a beleza e a verdade provêm de uma fonte mais elevada e antimimética:  

«De repente a alma vê o Divino surgir dentro de si. Entre a alma e o divino não há mais 
nada: não são já duas entidades mas uma única coisa que não deverá ser dividida enquanto a 
aparição permanecer»11.  

Ou seja, entrementes, na alumiação do êxtase místico, a matéria é pura, deixando de 
constituir qualquer obstáculo à consumação da união mística. De facto, a concepção heurística 
de Plotino dispensa – ao contrário de Pseudo-Longinus como vimos, aliás – a obrigatoriedade 
de reproduzir o baixo mundo, fenoménico, que será sempre um objecto limitativo da própria 
Arte, porque a matéria-prima indispensável à criação há-de sempre opor-se ao mais talentoso 
dos cinzéis e, assim, o objecto talhado não mais será do que o pálido reflexo do Ser e do Belo, 
apenas perceptível na sua plenitude através da visão interior do Uno. Ou, como sintetizou 
Giovanni Lombardo:  

«Fruto de uma imaginação filosófica policêntrica (porque, ao mesmo tempo, 
antropocêntrica, cosmocêntrica e teocêntrica), a doutrina plotiniana do Belo marca a fronteira entre 
a Antiguidade e a Idade Média. Com efeito, se, no que diz respeito ao sentimento da dignidade 
humana no seio da harmonia universal, ela marca o pensamento antigo, no que diz respeito, por 
sua vez, ao itinerário espiritual para o Absoluto, ela transmite ao pensamento medieval um 
património teórico destinado a encontrar em Agostinho o seu grande intérprete cristão. Além da 
Idade Média, a herança plotiniana e, mais em geral, neoplatónica animará o debate estético do 
Renascimento e permanecerá depois como uma das referências inevitáveis da reflexão moderna 
sobre o significado do belo e da arte»12.  30
Foi mais por isso, do que por súbita falta de habilidade dos artistas que laboraram na 

Antiguidade Tardia, conforme defendem as correntes historiográficas tradicionalistas, que 
encontram explicação para tal facto na “barbarização” da sociedade e consequentemente na 
decadência da harmoniosa ars clássica. A verdade, porém, afigura-se distinta porque, face ao 
que temos vindo a explanar neste capítulo, terá havido uma evolução sócio-cultural 
propulsionada sobretudo pelo enraizamento do Cristianismo que, tal-qualmente como na época 
precedente, encontrou nas imagens uma força catequizadora, adoptando cânones de 
representatividade muito bem definidos. Podendo encontrar-se, talvez, o melhor exemplo 
definidor desta renovada arte no conhecido retrato monumental de Constantino, em cujos olhos 
vazios perpassa o olhar de Deus, do qual o Imperador é agora não o próprio deus, mas o seu 
intermediário, pois é ele quem faz a ligação entre o mundo superior e o telúrico, ou seja, é, de 
alguma forma (e no sentido clássico do termo), um Semi-Deus.  

Além do mais, para Santo Agostinho a beleza é a unidade, no sentido de totalidade, pelo 
que apenas os homens cultos são capazes da percepcionar e de compreender a ordem e a 
harmonia do Universo, mas se a sua principal obra dedicada aos problemas estéticos foi 
consumida na voragem dos séculos, não existirão dúvidas que noutras obras deste primordial 
Pai da Igreja Latina, é possível encontrar: 

«(...) um fio condutor que atravessa o pensamento de Santo Agostinho e que distingue, e que ao 
mesmo tempo põe em confronto e motiva, dois amores pela beleza: por um lado, o amor pelo 
mundo supra-sensível, pelo “homem interior” e sobretudo, por Deus: por outro, o amor pelo 
mundo sensível e as coisas terrenas, pela “beleza do corpo, a graça da juventude, o esplendor da 
luz, os doces sonhos, o perfume das flores”. Entre estes dois amores – Agostinho sente-o 

                                                 
10 Plotino, Do Belo e do Belo Inteligível, 1.6.3 (in Lombardo 2003, 206). 
11 Plotino, Do Belo e do Belo Inteligível, 6.7.34 (in Lombardo 2003, 210). 
12 Lombardo 2003, 214. 
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dramaticamente – há oposição (“não são estas as coisas que amo quando amo o meu Deus”) e por 
vezes uma dura luta, como podemos ler em certas páginas das Confissões. Mas existe também uma 
passagem, uma íntima afinidade: quando amo o meu Deus (…) amo todas as coisas do mundo. 
Nesta última expressão podemos ler o íntimo parentesco estabelecido no acto de criação entre o 
Deus bíblico e cristão e o mundo por ele desejado e realizado, bem como a relação mais complexa 
mas evidente, entre o Uno e o cosmos que Santo Agostinho tinha lido nos “livros dos Platónicos” 
com os quais se iniciou na verdade cristã»13.  

E, ainda na esteira de Plotino, tinha-se que a verdadeira luz emanava do inteligível e, 
através do Uno, refractava-se no mundo ideal e por aí adiante, até à evocação de Deus e à 
inevitável adopção do Dies solis inuictus, o Cristo-Sol triunfante14. A luz, alvo de inúmeras 
leituras emanadas de conceitos metafísicos, como meato entre o bem material e a substância 
imaterial, cresceu como princípio da beleza porque também revelou o Pai ao Mundo e através 
dela se atinge a uera lux, isto é, Deus, como o descreveu, mais tarde, o Abade di Sigeri: 

«E quando, pelo amor que nutro pelo esplendor da casa de Deus, a beleza multicolor das 
pedras preciosas por vezes me retira das preocupações exteriores transportando-me das coisas 
materiais para as espirituais a meditação justa convida-me a reflectir sobre a diversidade das santas 
virtudes (…) e parece-me poder passar-me, pelo dom de Deus e graças à analogia, desta morada 
inferior para a superior»15.  

De facto, ao depararmo-nos com estes excertos compreendemos uma mudança operativa, 
quer na acção (o acto de criar), quer no significado (a demanda da leitura absoluta). Posto isto, 
temos, no começo deste Enleio de Clio uma arte que se manifesta como a busca suprema do 
belo e, no último texto citado, encontramo-la já como uera lux, ou seja, o culminar de um 
trajecto que nos conduz ao divino.  

* 

31
E aqui aportados, devemos lembrar que a Ars – musivária ou outra – desempenhou um 

papel propagandístico de suma importância, não só como acto evergeta, mas também político e 
religioso e isto reflectiu-se inequivocamente quer na República, quer no Alto-Império, quer 
ainda no Baixo-Império, num ponto, onde precisamente os contornos de um espaço e de um 
tempo se tornam difusos. Talvez porque não tenham evolucionado em simultâneo pelo território 
de um Império que se esfrangalhava; talvez porque as conjunturas locais e/ou regionais tivessem 
sido diversamente vividas: sentidos de continuidade e sentidos de ruptura (ou seja, a revolução 
do tempo, do espaço e da dimensão sobrenatural). Neste sentido, a Idade Média, para Le Goff, 
tratou-se apenas de «mudanças de ritmo e não de inversão de tendências»16, não abjurou, de 
facto, da mimesis, ainda que tenha optado nitidamente pelo simbolismo transcendente (apesar de 
ter sabido conservar os dez livros do De Architectura) que, determinando a expressão artística, 
culminou a meio caminho do céu, nos píncaros dos campanários das catedrais góticas. 

Posto isto, constata-se a dificuldade em definir com rigor absoluto (ou quase absoluto) o 
fim da Romanidade e o início da Idade Média, pois se o começo daquela encontra na figura de 
Augusto um elemento aglutinador, para o término deste secular percurso esse elemento 
encontra-se ausente, gerando, assim, a controvérsia entre diversas correntes contemporâneas de 
investigação e teorização histórica. Todavia, este constitui um aspecto a não olvidar no nosso 
estudo, porque só assim entenderemos também a morte dos opera musiua no Ocidente. Caso 
contrário, entrepõe-se um limbo que o mero recurso às datações convencionais – 411 para a 
perda definitiva do território aquém Pirenéus para os povos germânicos e, em 476, a deposição 
de Rómulo Augusto – não esclarecem, mas, antes pelo contrário, apenas dificultam a leitura e 
sequente interpretação do fenómeno cronológico. Pois, se de facto os visigodos foram chamados 
pelo imperador do Ocidente para combater os Bagaudes que aqui e ali iam eclodindo na 
                                                 
13 Brocchieri 2003, 29. 
14 Castelli 2006, 147. 
15 Abade di Sigeri descrevendo a cruz de Santo Elísio e o escrínio de Carlos Magno (in Castelli 2006, 61). 
16 Brocchieri 2003, 24-25. 
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Hispania, cumprida a missão assenhoraram-se desta vasta península.  
Também é verdade, que ultrapassada a problemática gnóstica, sobretudo a relacionada 

com as heresias, e tendo os godos adoptado em definitivo o catolicismo, a Ecclesia – então a 
única instituição com vigor multidimensional assente no conceito do homem novo – tomou 
verdadeiramente o controlo do território. E manteve não só as suas “instituições” em 
funcionamento, mas também zelou pela unidade de uma península aparentemente estraçalhada. 

Neste sentido, garantiu também o funcionamento das antigas máquinas administrativa e 
produtiva, conservou o Direito Romano e o Latim manteve-se como a língua aglutinadora dos 
romanos que aqui permaneceram, dos suevos e dos visigodos e, mesmo, de velhos substratos 
indígenas que teimavam em emergir, tudo isto para além de já não depender politicamente de 
Roma, nem tão-pouco de Constantinopla (que «…voltou a tornar-se numa cidade grega»17). Em 
suma, através da força catequética do catolicismo, as monarquias teocráticas suévica e visigótica 
romanizaram-se. Mas também se a Igreja conservou e adoptou as estruturas romanas, estas já 
não eram as do Alto-Império, mas as dos tempos baixos18.  

Os opera musiua reflectiram também esta realidade, e, aos poucos, foram-se dissolvendo 
neste processo de mudança e de desagregação de um léxico antigo, afirmando Lot que uma das 
primordiais razões que conduziram ao seu desaparecimento e – ultrapassadas as questões da 
iconoclastia – terá estado directamente relacionada com o fervor religioso católico que não 
permitia que se pisassem os signos sagrados19. Isto, apesar de, nesta época de contornos difusos, 
algumas cenas cinegéticas revestirem os pavimentos de várias igrejas paleocristãs (e também de 
sinagogas). Apesar de, já desde o século IV, se ter encontrado esta arte aplicada em 
revestimentos sepulcrais, a decadência dos pequenos cubos multicolores – praticamente 
desaparecidos, do território hispânico, a partir do século V e cujo léxico, de um modo geral, se 
havia já deslassado –, coincidiu, a Oriente, com o arranque do fulgurante mosaico bizantino que 
revestiu abóbadas e paredes dos templos ortodoxos, tornando-se num exemplo modal do 
cristianismo oriental, e que se prolongou Idade Média adentro: 

32 «Pero desde una perspectiva cristiana bien y belleza son dos conceptos claramente unidos, como 
también Isidoro de Sevilla recogerá en sus Etimologías, X: Bonus a uenustate corporis creditur 
dictus postea et ad animum translatum nomen. La belleza de las cosas y criaturas procede de Dios, 
como ha afirmado San Agustín, pero también gracias a esa belleza se reconoce a Dios, como 
Isidoro afirma también (Sent 14): Quod ex creaturae pulchritudine agnoscatur Creator»20. 

Esta nova síntese ideológica, quanto a nós, evolucionou, ainda que, com o correr do 
tempo, se tenha despido da velha e ambígua roupagem até porque foi notória a ausência de 
ruptura entre a Hispânia Suevo-Visigoda e o Mundo Antigo. Este fenómeno é inclusivamente 
testemunhado pela Arqueologia, pois, e apesar das fontes escritas serem omissas, têm-se 
recolhido materiais, sobretudo contentores e fragmentos terra Sigillata, cujo aparecimento 
coincide com os inícios da Antiguidade Tardia e prolonga-se até ao século VII – curiosamente, a 
cronologia atribuída aos extemporâneos mosaicos de Mértola, de clara e objectiva influência 
bizantina (e não nos devemos esquecer que Bizâncio chegou a ocupar parte do sul da 
Península)21 –, materiais estes que fundamentam, de modo inequívoco, as teses que radicam na 
manutenção de trocas comerciais, entre os séculos IV e VII, entre a Hispânia, a África e o 
Oriente22.  

Enquanto isso, Sanctus Isidorus Hispalensis, nascido naquela cidade em cerca de 560, ali 
foi bispo desde 600 até ao ano da sua morte, que ocorreu em 636. Foi um teórico católico e a 
sua obra assumiu-se como um dos grandes elos de transmissão da cultura clássica, sendo notória 
a influência que o pensamento e os escritos de Santo Agostinho, de Hipona (354-430), 
                                                 
17 Lot 2008, 49. 
18 Sobre esta problemática e consequente contextualização vide o estudo de Justino Maciel (1996). 
19 Lot 2008, 149. 
20 Velázquez 1997, 232. 
21 Caetano 2007, 78. 
22 Blázquez 2002, 159. 
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exerceram nele. Dos seus livros, destacam-se as Etymologias, onde apresenta, qual enciclopédia, 
uma visão do mundo, da sua composição e das suas partes, das ciências, da medicina, da 
arquitectura, dos elementos e de Deus, dos anjos e dos santos: 

«A idea de la belleza en el arte, que existe desde la Antigüedad, es algo universal y 
sistemáticamente apreciado. Ahora bien, la formulación teórica de la belleza, en un sentido amplio, 
genérico, pero aplicada, no a cualquier obra, al arte, a un cuerpo, forma, etc., sino a la construcción 
de edificios, esto es: la uenustas en la arquitectura, arranca de Vitruvio; de su tratado De 
Architectura (que recoge sin duda los tratados griegos y teorías anteriores). La inclusión de la 
uenustas como un elemento al que ha de atender la arquitectura y que se contiene, a la vez, en una 
o varias partes de la que ésta consta, aparece como el punto culminante de toda la teoría estética de 
la Antigüedad en lo que respecta a la arquitectura y conecta, a través de la historia del cristianismo 
y la Antigüedad tardía con la nueva y, aparentemente simple, formulación de Isidoro. Como es 
bien sabido, Isidoro utiliza múltiples fuentes clásicas y cristianas en la elaboración de sus obras y, 
concretamente, en la composición de las Etimologías. En unos casos toma referencias directas, en 
otros a través de segundos autores y en no pocos parece que utilizo florilegios, colecciones de 
sentencias, etc. Entre las fuentes que Isidoro utiliza no parece que se halle presente Vitruvio, desde 
luego no de forma directa; pero, incluso, apenas puede detectarse algún pasaje que refleje un 
influjo directo. Frente a Varrón, Plinio o Paladio, la obra sobre arquitectura de Vitruvio no parece 
haber sido ni manejada ni utilizada directamente por Isidoro. Sin embargo, el De Architectura de 
Vitruvio es el único tratado teórico que se conserva sobre la arquitectura en la Antigüedad, aunque 
puede suponerse que éste recoge las teorías y concepciones de autores greco-latinos anteriores, tal 
como él mismo señala explícitamente y como puede comprobarse por sus múltiples referencias. El 
planteamiento de la obra de Vitruvio es amplio, casi enciclopédico, aúna aspectos teóricos, 
prácticos, históricos»23. 

Todavia, entrementes, manifestara-se o fenómeno de fusão entre as elites hispano-
romanas e suevo-visigodas, pelo que a Hispânia – e para além dos outros povos germânicos que 
sem fulgor a trespassaram – constituía uma nação que nos começos do século VIII se 
encontrava debilitada, não só devido à pestilência, mas, sobretudo, devido à crise dinástica24. E 
este reino que era, então, alvo de uma protofeudalização sucumbiu à espada de Tarik, em 711: 

33

«A chegada dos Árabo-Berberes ao solo da Hispania pôs um termo ao longo período de 
romanização da Espanha que remontava ao fim do século II antes de Jesus Cristo. Pôs fim, mais 
precisamente, a esta última transformação do império romano que foi o reino hispano-visigótico, 
onde os reis e os bispos tentaram criar na prática a teocracia desejada por Teodósio, paralelamente 
à que desenvolvia no Oriente aquele que se julgava o único imperador romano»25. 

A Hispania foi Al-Andalus e quando o Abade di Sigeri, no contexto teutónico do Sacro 
Império Germano-Romano de Carlos Magno, se extasiava com o Belo, já há um século que a 
Península Ibérica encontrara o seu caminho para a medievalidade e, entre um e outro momento 
surgiu – a título de exemplo – Ulixbona sobre a velha Olisipo, outrora Felicitas Iulia.  

Este nosso entendimento vai ao encontro da moderna historiografia, com origem na École 
des Annales, cujos principais mentores foram Lefèbvre26, Bloch27 e Marrou28, pois 
reconheceram a existência no tempo e no espaço de movimentos de curta duração (conjunturas) 
e movimentos de longa duração (estruturas), interferindo os primeiros com o devir das 
segundas, acabando por lhes causar um estado de esgotamento – e, por vezes, de ruptura – 
ocorrendo, então, um período de transição entre uma primeira e segunda realidades. Esta 
tentativa de síntese, visando a constituição de uma «História Total» não passou, todavia, de uma 
ilusão, mas teve o mérito de propulsionar uma fórmula que definiu horizontes palpáveis, 
dotando o estudo histórico de uma objectividade até então ausente na metodologia recorrente. 
                                                 
23 Velázquez 1997, 236-237. 
24 Rucquoi 1995, 49-59. 
25 Rucquoi 1995, 64. 
26 Lefèbvre 1981. 
27 Bloch 1976. 
28 Marrou 1976. 
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Também por isso, a Antiguidade Tardia29 constituiu um período de renovação e de 
síntese entre os valores cristãos e os valores clássicos que derivaram numa nova estrutura: a 
Idade Média. Ou seja, nas palavras de Géza Alföldy: 

                                                

«As condições sociais do Baixo-Império assentavam em grande medida nas estruturas 
surgidas no período da crise, desde o final da época dos Antoninos até Diocleciano. Porém, a 
evolução subsequente da sociedade romana não apontava numa nova direcção, antes era uma 
continuação do processo iniciado com a crise do século III. A partir do século V surgiram novas 
forças sociais em consequência da formação de Estados territoriais germânicos em solo romano. 
Mas apesar disso, a organização da Antiguidade Tardia não foi substituída por uma nova estrutura 
social, mesmo no século VI, quando o sistema de governo romano já não existia no Ocidente. A 
transição da “Antiguidade” para a “Idade Média” não foi repentina, mas fez-se através de “uma 
larga faixa de transformações graduais” em que a queda do Império romano do Ocidente apenas 
constituiu um ponto de viragem decisivo, na medida em que significava o colapso do 
enquadramento político da sociedade romana do Ocidente»30. 

Face ao exposto, esta interacção que primeiro foi explorada era inequivocamente romana, 
pois emergiu do seu quotidiano. Só depois, paulatinamente, se foi alterando o seu significado 
numa preparatio enuangelica não só conducente ao homem novo, mas também na procura 
incessante de uma Paideia cristã. Por isso, os Padres da Igreja sublinharam a herança comum 
direccionada para Jesus, como se poderá demonstrar no vínculo Apolo/Orfeu/Cristo, assim 
como a absorção cristã de outras simbólicas, designadamente a analogia entre Belerofonte a 
matar a Quimera com São Miguel a trespassar o dragão. 

* 

Finalmente, ao recompilar esta troca de valores, cabe-nos ainda referir que este processo 
de interacções e continuidades foi longo e que culminou abruptamente em 711 (para 
assinalarmos um marco histórico) com a conquista islâmica, pois se os tardo-romanos, suevos e 
visigodos, todos eles agregados pela Ecclesia, haviam mantido os antigos valores – língua, 
direito, limites administrativos, administração pública, etc. –, essa construção centenária foi 
derreada em nome de uma outra estrutura a que, mais tarde, se chamou Idade Média.  

34

Este movimento que o antiquariato renascentista desprezou, a longa noite do tempo, 
soube, no entanto, resguardar o conhecimento acumulado, permitindo que, no século XV, Clio 
ressurgisse, resplandecente, e a Antiguidade fosse reencontrada, a sua Arte, a sua História e, em 
suma, o seu pensamento… 

* 

Em certas regiões hispânicas, com a finisterra ocidental, permaneceram vivas 
reminiscências do tempo passado, designadamente nos moçárabes, ou seja, cristãos 
descendentes de uma população Tardo Romana que, de algum modo, perseveram a língua e 
antigas práticas culturais, artísticas e sociais, como aliás é notório no território saloio: 

«(…) saloio deriva do árabe çahroi, cujo significado é homem do campo (por oposição ao 
citadino) e terá nascido como um apodo imposto pelos muçulmanos mas que, depois, foi 
continuado pelos cristãos (…)»31. 

E sintetizando – na medida do possível – todo este encadeamento e cruzamento de factos 
ocorridos nos primeiros séculos da Era, poderemos, mesmo reconhecendo a sua fragilidade, 
intentar assinalar este percurso, nem sempre linear, num esquema, cujo objectivo primordial 
será o de melhor clarificar o processo que, sumariamente, fomos expondo ao longo do presente 
capítulo:  

 
29 Sobre a Antiguidade Tardia e Paleocristianismo vide, mais pormenorizadamente, Maciel 1996. 
30 Aföldy 1989, 200. 
31 Caetano 2005. 
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v .   
D E U S ,  E C C E  D E U S  

A inflexão histórica referida por Pierre Grimal permitiu que Augusto pugnasse por 
um retorno às origens latinas, garantindo a proliferação durante os primeiros tempos do 
Império de uma série de manifestações artísticas e outras, não relegando, todavia, as 
idiossincrasias dos mais distintos povos que constituíam o universo romano. Assim, e 
apesar de Tácito ter sido o historiador dos topoi de Roma, de Vitrúvio ter 
desempenhado diligentemente o seu papel de arquitecto imperial e de a Eneida de 
Virgílio (de onde retirámos o título do presente capítulo32) se assumir – à semelhança da 
Ilíada e Odisseia gregas – como a épica latina os contornos da romanidade iam-se, 
também eles, desenhando ao sabor das circunstâncias.  

Também, por isso, pretende-se com o presente capítulo, Deus, Ecce Deus, tentar 
percepcionar os diferentes níveis de representatividade dos mamíferos junto de algumas 
divindades do panteão greco-latino, plasmados nos opera musiua. E, naturalmente, 
alcançar a sua correlação com a(s) deidade(s), das quais constituem, afinal, um atributo 
ou um complemento da narrativa. Tendo presente tais pressupostos, foi-nos possível 
destrinçar, no âmbito do nosso tema de estudo e perante os mosaicos compilados, 
distintas conexões. 

Perante a matéria que temos vindo a explanar na presente dissertação, torna-se 
evidente que o enquadramento estético e simbólico dos mamíferos representados na 
mosaística romana na Península Ibérica obedeceu – salvo as excepções ocorridas já em 
plena desagregação do tecido romano –, a padrões estandardizados, ainda que com isto 
não queiramos, em absoluto, defender uma tese assente em protótipos imobilistas, 
porquanto, e só a título de exemplo, muitas das divindades de origem ou perfilhação 
grega, apenas, viram a sua representação iconográfica e os seus atributos definidos cerca 
do final do século V a.C. De facto, em algumas circunstâncias, foi a sua adopção latina 
que lhe ditou modificações, não só no prospecto, mas também nos atributos e, por 
vezes, na própria essência da divindade em causa, de forma a enquadrá-la na sua cultura 
e na sua mentalidade33.  

43 

Neste contexto, temos que considerar que esta questão extravasa, em muito, os 
próprios opera musiua, no âmbito do estudo da História da Arte. Por isso, é 
indispensável para uma arrumação correcta deste género artístico a sua correlação, não 
só com os contextos históricos, mas também mitológicos, de forma regular e o mais 
exaustiva possível – sem esquecer os paralelos a estabelecer entre os próprios mosaicos, 
de molde a facilitar, não só uma atribuição cronológica, mas igualmente uma percepção 
dos diversos movimentos estético-artísticos –, recorrendo, amiúde, à busca do tal 
“léxico universal” ao confronto de:  

«imagens dos mosaicos romanos com as mais diversas fontes históricas que lhes são coevas ou 
anteriores: artísticas (baixo-relevo, escultura, pintura, arquitectura), literárias (poesia, teatro), 
filosóficas, históricas, religiosas (mitológicas, mitográficas). 

                                                 
32 Eneida, 6, 46. 
33 González Serrano 1997, 1. 
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Esperamos ter contribuído, assim, para mostrar a importância e o alcance da mosaística 
como fonte inesgotável para o estudo das sensibilidades artísticas, das mentalidades, das 
ideologias, da vida social e quotidiana na Hispânia romana»34. 

Ao enveredarmos por este caminho assumiremos, decerto, a dura tarefa de 
procurar as raízes para descortinar as origens dos animalia quæ aluntur, nas diferentes 
perspectivas que fomos ensaiando na musivária romana e daí – qual pintor que em 
pinceladas largas vai colorindo a alva tela –, percepcionar o papel que os mamíferos 
desempenharam, não só na cultura, mas, também, na sociedade Antiga e Tardo Antiga. 
Nesse sentido e na precursão dos objectivos traçados, será, de todo, indispensável 
compreender o seu enquadramento estético e simbólico, de molde a, também neste 
horizonte, objectivar a simbiose homem/animal. Por conseguinte e, como consequência 
desta osmose – a qual, sobretudo, a partir do século II d.C. passou também a contar com 
os mistérios orientais –, a presença de mamíferos nos opera musiua contemplava 
sobretudo animais-símbolo de uma ou outra deidade, fenómenos de metamorfose, 
mamíferos integrados em cenas bucólicas ou meramente decorativas (as quais, como 
nos parece óbvio, não contemplámos no presente estudo)35. 

Isto, se nos reportarmos, sobretudo, aos cenários, independentemente do grau de 
objectividade ou da carga subjectiva que carregam, os quais contribuíram para 
corporalizar este fenómeno que, mais do que conjuntural, se verteu num movimento 
longo, atravessando diversas vicissitudes que a História impôs: desde os animais que 
agiram como “símbolos” numa cosmogonia de contornos indefinidos e não absolutos, 
que – bebendo na fonte etrusca e, depois, na da Hélade, até ao ponto de as águas lustrais 
verterem numerosos mistérios orientais – se foi tornando cada vez mais complexa, 
porquanto, na sua origem etrusca, os deuses romanos não mais eram do que ideias 
derivadas das próprias forças da Natureza: 44 

«O panteão romano organizar-se-ia então a partir de concepções basilares, derivadas 
directamente do contacto com a natureza, das relações com o outro e das necessidades básicas, 
como em toda as culturas indo-europeias (…). Júpiter é o deus que brilha, o senhor do raio e da 
tempestade, o pai dos deuses; Juno é a rainha do céu, senhora do matrimónio, uma deusa mãe sem 
ser necessariamente uma divindade matriarcal: Minerva é a senhora da guerra, a ordenadora dos 
conflitos; e o mesmo se diga acerca de Marte, a personificação de uma função essencial no espírito 
romano; Ceres personifica o mundo agrário e a produção da terra; enquanto Diana é a senhora do 
bosque e da caça; Plutão é o mundo inferior; Mercúrio protege os mercadores; Vesta encarna o 
fogo sagrado e o lar; Vulcano é o fogo da terra, senhor das forjas e dos vulcões; Vénus personifica 
o amor e o prazer carnal, mas também a guerra e o ciúme; Neptuno domina os mares e as 
tempestades marítimas»36. 

Nesta perspectiva, e atendendo ainda à mesma matriz indo-europeia, foi “fácil” 
aos romanos, quando se abriram ao mundo, absorverem no seu panteão a urbana 
cosmogonia grega, repleta de insídias e enredos, cujo rebuliço se tornou bastante 
encantador e, rapidamente a adoptaram como sua, completando as óbvias analogias, não 
só substantivas, mas também fundindo as diegeses e operando, deste modo, novas 
sínteses: Zeus/Júpiter, Ártemis/Diana, Dioniso/Baco, etc., etc.  

                                                 
34 Kuznetsova-Resende 2007, 73. 
35 Ainda que algumas representações do pastoreio de cabras se possam enquadrar, em casos excepcionais, 
na iconografia báquica, até porque Pã não é mais do que a representação, no seu corpo disforme (meio 
homem, meio bode), de uma emanação vivencial do próprio deus enquanto transformado em cabrito pelo 
pai. 
36 Rodrigues 2005, 16. 
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Neste sentido, o panteão romano ganhou uma nova dinâmica, ainda que uma série 
de outras divindades, sobretudo as energias emanadas do mundo natural que reflectiam 
uma ligação à terra de onde emergiu o grande e vigoroso tronco do Império, o qual e 
apesar de se ter “urbanizado”, não esqueceu as suas rústicas origens, tais como as 
anicónicas divindades sem lenda, mas que constituíam, neste âmbito, ideias cultuadas, 
tais como, por exemplo, Silvano – recentemente correlacionado com o hispânico 
Endovélico37 – e Salácia, Libitina, Liberdade e Pales, ou os numina como os Manes, 
Penates e os Lémures.  

Por outro lado, estas conotações são, na verdade, reveladoras de quão lenta foi a 
mudança sociocultural e mental, mesmo após a formalização do Cristianismo como 
religião oficial do Império; tal como foi lenta a penetração de novos modelos 
condicentes com os cânones, à altura, em vigor. Nesta perspectiva, muitos dos mosaicos 
atinentes a esta temática agiram também uma posição neutral, em termos religiosos, 
porquanto por detrás de muitas destas representações musivas, aparentemente inócuas, 
se resguardavam ainda resquícios de um paganismo resistente. 

Neste âmbito, e apesar de não se poderem interpretar os dados compilados de 
forma absoluta – sobretudo por falta de enquadramento arqueológico consistente –, 
parece não existirem dúvidas acerca do dúbio papel que a ars musiua terá 
desempenhado nestes controversos tempos. Mas, por outro lado, não existirão, pois, 
quaisquer hesitações em afirmar, categoricamente, que estas representações nos 
remeteram para uma civilização em mudança, na qual, por fim, acabou por reflectir a 
ascese do Cristianismo, quer por via romana, quer por directa influência bizantina 
(derivando esta última para uma ortodoxia ainda hoje não ultrapassada).  

Pois, afinal, o Cristianismo possui uma iconografia – e superadas as questões da 
iconoclastia –, que se constituiu através da dotação de atributos definidores da imagética 
sagrada. Imagética que se foi adaptando de acordo com os cânones da Igreja Católica, 
porém sem grandes rupturas mas manobrando num sistema de continuidade que se 
encaminhou, neste contexto, para a criação e aperfeiçoamento de uma iconografia, de 
leitura e interpretação imediatas, por forma a evidenciar os seus objectivos catequéticos 
que primavam igualmente por erradicar, não só no espaço, mas sobretudo na atitude, a 
ideologia pagã.   

45 

* 

A temática musiva na Hispania Romana e Tardo Romana, para além do enorme 
quantitativo de mosaicos geométricos, reflecte, nos temas abordados, algumas 
peculiaridades distintas dos demais territórios, fenómeno que, a priori, parece 
constituir-se como uma parte estranha, qual objecto encravado num território há muito 
mediterranizado, romanizado e, poderemos afirmá-lo com clareza, implementado desde 
a época de Augusto, o princeps que conseguiu entrelaçar definitivamente a Península e 
Roma, numa caminhada comum de cinco séculos.  

Ainda assim, muitos dos temas vulgares na musivária romana, designadamente os 
de cariz mitográfico e/ou mitológico, quer de origem latina, quer de origem mais 
remota, são relativamente raros no território hispânico, com excepção dos pavimentos 
de tema báquico, que se vulgarizou sobretudo a partir dos princípios do século III, época 

                                                 
37 Sobre esta matéria, vide o recente estudo de José Cardim Ribeiro: «O Deus Sanctus Endovellicus 
durante a romanidade ¿Uma interpretatio local de Faunus Silvanus?». 
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em que se iniciou outro género de representações, como as de origem órfica, circense e 
venatória que tal-qualmente se alongaram no tempo e no espaço. 

Por conseguinte, no âmbito dos mosaicos que classificámos como 
mitográficos/mitológicos, apenas detectámos dois pavimentos alusivos ao grande mito 
fundacional de Roma (a Loba a Amamentar os Gémeos), dez mosaicos com triunfo de 
Baco e quatro pavimentos de outros temas passíveis de associar à temática ora em 
apreço (incluindo quatro materializações plásticas do burro de Sileno), seis pavimentos 
alusivos a Orfeu a tocar a sua lira acalmando as bestas, quatro de Diana dos Bosques e 
uma única referência ao Mito de Actéon. No que concerne aos dois mosaicos referentes 
ao Rapto de Europa por Zeus transformado num touro e também às duas figurações do 
Suplício de Dirce, Durán Penedo considera que:   

«la relación de esta iconografia con la mitologia se vincula a su cotidianeidad en la vida romana, 
mostrando en unos casos (…) la sumisión con Europa (…) la crueldad con Dirce. En definitiva, 
aspectos positivos y negativos asociados a la condición femenina del momento. (…) su iconografia 
femenina forma parte del motivo principal y siempre se muestra acompanada, bien por otros 
dioses, por héroes, haciendo alusión a metamorfosis, alegorias o a narraciones de caràcter literario. 
A pesar de que la mujer hispanoromana tenia una alta integración social, el marco jurídico y 
político no le favorecía en absoluto, quedando claramente reflejado en las diversas artes figuradas. 
Respecto a la localización de estos motivos, como hemos visto, en general se distribuyen por todo 
el àmbito peninsular, si bien serà la zona de la Baetica, la mas romanizada, y por tanto la que 
concentre un mayor número de mosaicos con estas imágenes femeninas, seguida a su vez por la 
Tarraconensis y la Lusitânia»38. 

Refira-se, por outro lado, que as fontes para o conhecimento da mitologia antiga 
são essencialmente de dois géneros, a literária, desde as compilações efectuadas pelos 
mitógrafos, passando pela tragédia e pela poesia da Hélade, até à recolha de materiais 
arqueológicos, os quais, de certa forma, corporalizam os fenómenos em análise. Ou 
seja, objectos criados pelos artistas plásticos (também no âmbito de uma “proto-
indústria” que terá sido dominante no Império Romano39) e fabrico em série de objectos 
utilitários que ultrapassaram, inequivocamente, uma função pragmática, não só no 
âmbito do culto, mas, também, numa perspectiva prática, de uma deuotio privada e 
ainda, como temos vindo a constatar, política (designadamente, entre outros, o culto 
imperial)40.  

46 

Ao longo deste vasto encadeamento – religião, indivíduo e política – seria natural 
que muitos outros objectos (para além das grandes artes, como a arquitectura, a 
escultura e, ainda, o mosaico), tais como pequenas figuras, constituiriam enfeites 
domésticos e não, forçosamente, ex uota, mas também adornos pessoais, passíveis de 
nos dirigir no sentido da devoção pessoal. Foi, aliás, a esta mesma conclusão, já quase 
centenária, de que Leite de Vasconcellos se acercou, e cuja actualidade é também 
merecedora da nossa reflexão: 

«Em todos os tempos a arte andou associada à religião, quer porque a primeira bebesse 
inspirações na segunda, quer porque esta procurasse apoiar-se naquela, para com maior firmeza 
actuar no espírito dos crentes, e deslumbrá-los ou aterrá-los, conforme as circunstâncias. 

(…) 
Devemos entender que, se hoje os crentes gostam de se utilizar de artefactos que têm 

emblemas religiosos (…), o mesmo faziam os crentes de outrora. É por isso que, ao tratar da 

                                                 
38 Durán Penedo 1996-1997, 698-699. 
39 Caetano 2007, 67-70. 
40 Jabouille 2002, 274-275. 
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religião lusitano-romana, aproveito lucernas, pesos e outros artefactos em que há esses emblemas; 
embora não sejam objectos de culto, são-no contudo de devoção»41.  

1. ANIMAIS-SÍMBOLO 

1.1. Ab Urbe condita: a loba, Rómulo e Remo 
Em relação à fundação de Roma existem diversas lendas. Uma que considera que 

Rómulo e o seu irmão gémeo eram filhos de Roma, cuja grafia grega, Rhome, significa 
a “Força” e alude a uma heroína epónima da cidade, que, segundo certos mitógrafos, se 
encontra, numa versão mais antiga, como prisioneira de Ulisses e Eneias, tendo sido as 
suas embarcações arremessadas violentamente contra a costa; Roma, cansada das 
andanças, facilmente persuadiu as outras cativas, a lançarem fogo aos navios e que, sem 
meios para deixar o local, acabaram por se fixar no Palatino, tendo, em pouco tempo 
prosperado a cidade que, por essa razão e em homenagem à antiga cativa, foi baptizada 
de Roma.  

Outra narrativa atribui a filiação de Rómulo e de Remo a Eneias e Dexítia, filha 
de Forba, os quais, ainda bebés, foram levados num barco integrado numa frota que foi 
assolada por grande tempestade. As naves afundaram-se, com excepção da que 
transportava os gémeos e que deu à costa no local, onde, mais tarde, se veio a erigir a 
cidade de Roma42. E, inclusivamente, o investigador Nuno Simões Rodrigues crê que 
esta narrativa se integra no contexto mitológico, de “génese” grega, porque: 

«(...) a lenda de Eneias conferia a Roma uma origem mítica, fundada na tradição grega, 
reconhecida, em especial a partir do século II a.C., como “superior”, pois era sinónimo de 
civilização, ainda que este conceito não existisse então, fazendo remontar a estirpe dos seus 
fundadores a origens mitológicas olímpicas e atribuindo-lhe antepassados divinos como 
Zeus/Júpiter e Afrodite/Vénus. Roma aparece assim como a síntese do conflito que Homero tratara 
e ao mesmo tempo faz do Poeta um profeta de Roma»43. 
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Existem ainda algumas outras variantes do mito fundacional, cujas descrições se 
nos afiguram despiciendas, pelo que nos abstemos de as reproduzir, dando agora 
atenção à vulgata que importa no âmbito da presente dissertação. Por conseguinte, a 
lenda que prende claramente a nossa atenção reporta-se aos gémeos Rómulo e Remo, 
filhos da Rhea Siluia, descendente directa do rei de Alba, Numitor, e do belicoso deus 
Marte. Segundo parece, Marte encantou-se com a vestal Rhea. Um dia, esta embrenhou-
se no bosque sagrado, com o intuito de recolher cristalina água para o sacrifício ritual de 
um touro, mas, cansada da andança, deixou-se dormir, e Marte que a seguia, incapaz de 
conter o seu impulso amoroso, violou-a ou – como se sabe, neste pormenor, a lenda 
diverge –, a vestal deixou-se arrebatar pela máscula divindade. 

 Como resultado, Rhea engravidou, quebrando, deste modo, o voto de castidade a 
que se sujeitara e, consequentemente, recusou-se a continuar a prática do culto de Vesta. 
Amúlio, o tio que usurpara o poder, desconfiado com a atitude da sobrinha, solicitou à 
sua mulher que vigiasse Rhea. Ela, pouco depois, ganhou a confiança da sobrinha que 
lhe narrou o sucedido. Ao tomar conhecimento da gravidez, receoso do seu próprio 
futuro, mandou encarcerá-la e determinou que, mal nascesse a criança, esta deveria ser 
exposta na margem do Tibre e Rhea amarrada e lançada na sua forte torrente. 
                                                 
41 Vasconcellos 1913, 278-279, 492.  
42 Grimal 1994. 
43 Rodrigues 2005, 100. 
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Quando perfez o tempo de gravidez, na mudança da lua, nasceram dois meninos 
gémeos que receberam os nomes de Rómulo e Remo e, então, Amúlio apressou-se a 
fazer cumprir o uso consuetudinário. Aqui aportados, conhecem-se, pelo menos, duas 
versões da desdita da vestal: a primeira afirma que Anto, uma filha de Amúlio, mas que 
era afeiçoada a Rhea Siluia como a uma irmã, terá impedido que aquela fosse morta e, 
anos depois, quando os seus filhos devolveram o trono ao avô, Rhea Siluia foi libertada; 
a segunda, narra que, depois de morta, a jovem foi lançada às tumultuosas águas do rio 
Tibre. Quando se preparavam para o fazer, o deus do rio elevou-se das águas e recebeu 
«Reia Sílvia morta, fazendo dela sua esposa para a eternidade»44. Os bebés, entretanto, 
foram colocados numa cesta de verga e assim os deitaram ao rio que, docemente, 
extravasou das suas margens deixando os pequenos Rómulo e Remo em local seguro e 
seco, no Gérmalo, junto de uma figueira conhecida por Ruminal – a qual, mais tarde se 
tornou objecto de culto dos romanos –, no sopé noroeste do monte Palatino.   

Aqui aportados, a narrativa é, uma vez mais divergente, afirmando, ora que os 
meninos foram resgatados por pastores, ora que terão sido trocados por outros. Na 
verdade, a lenda que vai de encontro ao nosso interesse era, em Roma no século I, a 
mais comum, e diz-nos que Fáustulo – um pastor ao serviço de Numitor – encontrou os 
bebés a serem amamentados por uma loba, descendente da montanha, na gruta chamada 
de Lupercal, tendo esta, quando Fástulo levou os bebés que entregou aos cuidados da 
sua mulher, regressado a essa gruta45: 

«Foi este acto do animal, decerto providenciado divinamente, talvez por Marte, visto que a 
loba era um animal consagrado ao deus da guerra, que evitou que os dois meninos morressem à 
fome. Assim, a loba acabou por constituir-se o símbolo da própria Roma. A lenda conta ainda que 
um pica-pau, que era uma ave igualmente consagrada a Marte, auxiliou a loba»46. 

48 Os gémeos tomaram, então, a opção de fundarem a sua própria cidade no Palatino, 
perto do lugar onde o rio os deixara. Uma dúvida, no entanto, instalou-se nos seus 
corações: quem seria o rei da nova cidade? Sem conseguirem ultrapassar esta questão, 
socorreram-se dos deuses. Por conseguinte, ao observarem as aves, no seu voo, estas 
apontaram Rómulo como o futuro rei da nova cidade. Entusiasmado, Rómulo tratou 
logo de marcar os limites da nova cidade e, com o auxílio de um arado puxado por uma 
junta de bois brancos, marcou na terra um quadrado – a urbs quadrata –, definindo o 
pomerium, o espaço sagrado que a iria envolver com as suas possantes muralhas47. 
Porém, Remo, frustrado, pelos deuses terem escolhido o seu irmão, ousou transpor a 
linha sagrada. Irado com a ousadia do irmão, o impetuoso Rómulo, matou-o48. 

Aos poucos, a cidade de Roma – fundada em 735 a.C. (de acordo com a 
cronologia estabelecida por Varrão) e assim designada pelo seu edificador – foi atraindo 
homens das mais diversas proveniências, inclusive criminosos que, por ali, 
deambulavam impunemente. Contudo, faltavam mulheres naquela cidade, pelo que 
Rómulo decidiu organizar, na festa dos Consus, a 21 de Agosto, corridas de cavalo no 
circo, tendo convidado as gentes vizinhas que acorreram ao espectáculo.  

Os romanos, então devidamente congeminados, aproveitaram o ensejo e raptaram 
as jovens mulheres dos seus convidados49. Os povos que tinham vindo ao espectáculo 
                                                 
44 Rodrigues 2005, 114. 
45 Barbillon et alii 2003, 306. 
46 Rodrigues 2006, 115.  
47 Coulanges 1980, 159-174.  
48 Barbillon et alii 2003, 306. 
49 Segundo as diversas variantes, as jovens raptadas foram-no em número de 30, de 527 e de 683, e, de 
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sentiram-se ultrajados e, sob o comando do rei dos Sabinos, Titus Tatius, lançaram um 
feroz assalto sobre Roma. Os romanos, com o ímpeto dos atacantes, foram forçados a 
recuar e, já em desespero, Rómulo, junto ao Palatino, orou a Júpiter suplicando-lhe a 
vitória, prometendo erigir-lhe, naquele local, um templo, tendo mais tarde cumprido a 
promessa, depois de romanos e sabinos terem contratado a paz e a união de ambos os 
povos. Titus Tatius morreu pouco tempo volvido e Rómulo governou sozinho a sua 
cidade, por cinquenta e quatro anos, tendo, inclusivamente, recebido do povo o título de 
“Pai da Pátria”50. 

* 
                                                                                                                                            
todas elas, apenas Hersília era casada (Grimal 2004, 409).  
50 Grimal 2004, 409-410. Sobre o acto sagrado que presidiu a fundação de Roma vide Romulus, 11 (apud 
Coulanges 1980, 161-16)  «Não é raro encontrarem-se, entre os antigos, factos que nos espantam: será por 
isso motivo para serem, quando esses factos, embora afastando-se em muito das ideias modernas, se 
revelam em absoluto acordo com as dos antigos? Já vimos, na vida privada desses povos, uma religião 
reguladora de todos os seus actos, e notámos, em seguida, como esta religião os constituíra em sociedade: 
depois disto, que há de espantoso em que a fundação da cidade tenha sido também acto sagrado e que o 
próprio Rómulo tenha cumprido ritos então observados por toda a parte? 
O primeiro cuidado do fundador está em escolher o sítio da nova cidade. Mas essa escolha, coisa grave e 
de que se julga depender o destino do povo, fica sempre entregue à decisão dos deuses (…) pede aos 
deuses lhe revelem a sua vontade pelo voo das aves. E os deuses designam-lhe o Palatino. 
Chegado o dia da sua fundação, Rómulo oferece, primeiro que tudo, o sacrifício. Os companheiros estão 
dispostos em sua volta, acendem o lume de silvas e cada homem, por sua vez, salta através da chama 
ligeira [pois] os antigos julgavam purificar-se de toda a mácula física ou moral saltando por cima da 
chama sagrada. 

49 

(…) cava Rómulo pequeno fosso de forma circular. Lança neste o torrão de terra por ele trazida da urbe 
de Alba. Depois, aproximando-se, cada um dos seus companheiros arremessou, por sua vez, como 
Rómulo já fizera, um pouco de terra que também trazia consigo do país de onde viera (…). A religião 
proibia deixar a terra onde se tinha fixado o lar e onde os antepassados divinos repousavam. Era preciso, 
pois, para se libertarem de toda a impiedade, usasse cada um destes homens da ficção e trouxessem 
consigo, sob o símbolo de um punhado de terra, o solo sagrado onde os seus antepassados estavam 
enterrados e ligados aos seus manes (…). Era preciso cumprir este rito, para então, ao mostrar o novo 
lugar que se havia adoptado, poder dizer: esta terra continua sendo ainda a de meus pais, terra patrum, 
patria; aqui fica a minha pátria porque aqui estão os manes de minha família. 
O fosso onde cada um, deste modo, lançou o seu pouco de terra chamou-se mundus, e por esta palavra se 
designava, especialmente no antigo vocabulário religioso, a tradição dos manes. Deste mesmo lugar, 
segundo a tradição, saiam as almas dos mortos três vezes por ano, desejosas de voltar a ver, por instantes, 
a luz. Depondo no fosso o punhado de terra da sua antiga pátria, julgavam trazer para ali a alma dos seus 
antepassados. Estas almas, ali reunidas, deviam receber o culto perpétuo e velar pelos seus descendentes. 
Neste mesmo lugar, colocou Rómulo o altar e acendeu o fogo. Foi este o fogo da cidade. 
Em redor do lar devia levantar-se a urbe, tal como a casa se levantara em volta do lar doméstico. Rómulo 
traçou um sulco, com o que assinalou o recinto. Ainda aqui os mínimos pormenores se acham 
determinados no ritual. O fundador deve servir-se da relha de cobre; a charrua é tirada por touro branco e 
vaca branca. Rómulo com a cabeça velada e vestido com os trajos sacerdotais, segura, ele mesmo, a 
rabiça da charrua e dirige-se cantando orações. Os seus companheiros caminham logo atrás, observando 
silêncio religioso. À medida que a relha levanta torrões de terra, cuidadosamente os vão lançando para o 
interior do recinto, para que não fique no lado do estrangeiro nenhuma parcela dessa terra sagrada. 
Este recinto traçado pela religião permanece inviolável. Nem estrangeiro nem cidadão algum tem o 
direito de transpô-lo. Saltar por cima deste pequeno sulco representa acto de impiedade (…). 
Mas, para que se pudesse entrar e sair da urbe, o sulco ficava entrecortado em alguns lugares e para isso 
Rómulo levantara a relha. Chamavam-se portas: as portas de urbe. 
Sobre o sulco sagrado ou pouco atrás, levantaram-se depois as muralhas sagradas. Ninguém poderia 
tocar-lhes, nem mesmo para repará-las, sem permissão dos pontífices. Dos dois lados desta muralha, 
estava destinado à religião certo espaço de alguns pés chamado pomerium; e sobre esse espaço não era 
permitido fazer passar ali a charrua, nem levantar construção alguma» 
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Tito Lívio foi o historiador de Augusto – que encontrara também em Virgílio o 
seu poeta e em Vitrúvio o seu arquitecto – cuja magnânima História de Roma, composta 
por cento e quarenta e dois livros, mas da qual chegou até nós apenas o conhecimento 
de uma pequena parte (Ab urbe condita…)51. Foi redigida nos finais do século I a.C., 
quando a lenda de Rómulo e Remo se sobrepôs à conhecida lenda de «Eneias e o Ciclo 
Troiano»52, que se tornara vulgar em Roma, desde o século II a.C., impondo – de certa 
forma – a memória etrusca, rústica e agreste, como o foram os seus protagonistas: 
criados ao ar livre na dura montanha, apascentando gado e, ainda segundo o mito, 
dedicando-se também à pilhagem; contudo, o porte dos gémeos era altivo e denunciava 
as suas nobres origens. De facto, a História de Tácito ostenta uma entoação 
inequivocamente romana, procurando iluminar o espírito antigo de Roma e a exaltação 
dos seus heróis, no âmbito da perspectiva política e sociocultural do princeps que 
pugnava pelo retorno às fortes raízes latinas, em detrimento dos maneirismos helénicos 
que estavam, então, em voga («Las nuevas circunstancias estaban acabando com la raiz 
última de la grandeza romana: la severidad de sus costumbres»53). Parece-nos, contudo, 
lógico que ambas as lendas se tenham compartilhado no próprio tempo, até porque a 
representação numismática mais antiga que se conhece da Lupa Romana se patenteia no 
reverso de moedas de prata com cronologia balizada entre 269-242 a.C., acompanhada 
da inscrição: 

ROMANO 

datando uma das suas últimas ocorrências em moedas de bronze, cunhadas durante o 
império de Constantino, em cerca de 330, e ostentando a legenda: 

50 
VRBS ROMANA54 

Mas, ao contrário dos gregos, cujos mitos eram sobretudo transmitidos pelos 
poetas épicos, líricos e trágicos, os romanos detinham um conhecimento limitado acerca 
da sua história, por isso, o Mythos – ou seja, a “palavra” – tornara-se ele próprio a 
História. Até porque, não raras vezes, as conjunturas se entrecruzavam em várias 
narrativas, outorgando-lhes um carácter verídico. Os cronistas romanos encontravam, 
pois, a fonte para os seus escritos na lenda histórica e, inclusivamente, com esse recurso 
encapotavam os factos. Por outro lado, refira-se que Roma terá mesmo criado uma 
“mitologia-pátria”, pois, para os romanos, os factos:  

«se não aconteceram, poderiam muito bem ter acontecido, para não dizer, deveriam ter acontecido. 
Na verdade, é mesmo de pragmatismo e de paradigma que se trata. Tudo deve ter como objectivo 
um modelo de acção que deve inspirar todo o bom cidadão romano»55. 

Tendo presente o sofisma de que a criação de Roma é a criação do mundo e, nele, 
a mitologia brota de si para si – e face ao acima exposto – não será, de todo, estranho 
que, nos mosaicos compilados no presente estudo, apenas tenhamos registado duas 
presenças da representação da loba amamentando os gémeos, ambas datadas do século 
II, em plena época clássica, quando seriam ainda tidas como válidas as teorizações em 
torno da questão primordial de Roma e dos seus topoi, porquanto a lenda de Rómulo e 
Remo constituiu, na cultura romana, uma das raras narrativas que mereceu o motejo de 
                                                 
51 Keller 1976, 101. 
52 Coulanges 1980, 170-174. 
53 Vidal Guzmán 2007, 157. 
54 Toynbee 1973, 101. 
55 Rodrigues 2005, 15. 
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mito56 e a Urbe definiu em torno de si própria – qual pomerium – uma série de 
conceitos e de ideias associadas a um topo específico: Roma, a sua geografia, o seu 
espaço e os seus lugares.  

                                                

* 

O primeiro mosaico a que aludimos data do século II d.C., foi descoberto em 
Villacarrillo (Iconographia n.º 30) e entretanto foi dado como desaparecido, 
conhecendo-se somente um desenho dado à estampa por Blázquez57 e no qual é visível 
um dos gémeos, podendo pressupor-se que o outro bebé (que estaria à esquerda, do 
ponto de vista do observador) estivesse já destruído58. O segundo mosaico, que se 
preserva no Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, é proveniente de Alcolea 
(Iconographia n.º 36) e mostra igualmente vastas áreas destruídas59. As lobas 
representadas nestes dois emblemas ostentam ao longo do corpo uma série de traços que 
poderiam ser mera tentativa de imitar o pelo do canis lupus ibérico, evidenciando-se a 
sua pelagem mesclada, de aspecto fulvo. Todavia, se se observar melhor ambas as 
representações, e atendendo ao contexto envolvente dos medalhões circulares de 
inequívoco cariz báquico, poderá chegar-se a distintas conclusões, não se tratando pois 
de uma aproximação “realista” ao canis lupus ibérico, mas, antes pelo contrário, de uma 
simbiose entre a loba e o tigre-fêmea, animal inequivocamente conotado com Dioniso, 
designadamente porque puxa a biga que transporta o deus. Ambos os mosaicos revelam 
uma execução cuidada e personificam os desígnios universais do Cosmocrator, 
atendento à conjuntura religiosa e cultural, dominantes na época dos Antoninos.  

Dada, não só a cronologia recuada de ambos os exemplares musivos, mas 
igualmente a temática abordada (o grande mito fundacional) e face ao exposto, parece-
nos que estes mosaicos terão sido encomendados por cidadãos romanos, possivelmente 
altos dignitários imperiais ou oficiais de elevadas patentes que integravam as legiões 
presentes na Hispânia. Por outro lado, são por demais evidentes as similitudes 
cronológicas e iconográficas que nos poderão fazer crer na hipótese de estes mosaicos 
terem sido construídos pela mesma oficina ou por outros artesãos, porém utilizando 
cartões similares.  

51 

Este esquema da Loba com os Gémeos terá surgido – segundo Blake – no século I 
a.C., em Pompeios60, mas teve grande desenvolvimento a partir do século II. Fora da 
Hispânia foi abundantemente tratado, com paralelos em Laufenburg, de cerca de 15061, 
em Avenches, do terceiro quartel do século II62, em Unterlunkhofen, com data 
aproximada63. Encontra-se ainda em Óstia, datado de cerca de 13064, em Lucera65, em 

 
56 Este mito engloba em si mesmo uma série de elementos universais no contexto das mitologias antigas, 
tais como, por exemplo, as crianças expostas numa cesta, como Moisés, todas elas provavelmente – 
incluindo a narrativa romana – com uma origem comum, ou seja, de matriz indo-europeia (Rodrigues 
2005, 118). 
57 Blázquez 1981, 72-73, n.º 52, lám. 60. 
58 www.artehistoria.com. 
59 Blázquez 1981, 43-46, n.º 23, fig. 14, láms. 32-34 e 89. 
60 Blake 1930, 31, 118, láms. 5 e 22.4. 
61 Parlasca 1959, 95, lám. 13.3. 
62 Gonzenbach 1961, lám. 7. 
63 Gonzenbach 1961, lám. 21. 
64 Becatti 1961, n.º 228, láms. 38 e 39. 
65 Blake 1936, lám. 33.1. 
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Baway, dos séculos II ou III66, em Vienne e em Sainte Colombe67, em Rudston68. A 
Loba romana, por sua vez, encontra-se representada na “Casa da Fortuna”, em Óstia69.  
 

1.2. Triunfo de Baco, conduzido no carro puxado por felinos, Baco-menino 
montado em leopardo (e outros animais associados a esta deidade) 

Dioniso era filho de Zeus e de Sémele, cujos pais foram Cádmio e Harmonia e, 
neste sentido, integra, tal como Hermes, Apolo e a sua irmã gémea Ártemis, entre 
outros, a segunda geração dos Olímpicos. De facto, Sémele tinha-se apaixonado por 
Zeus que aceitou em satisfazê-la, porém, esta não suportava a visão dos raios que o pai 
dos deuses lançava, e um dia, estando no seu sexto mês de gravidez, tombou 
inadvertidamente fulminada por um raio lançado pelo seu amante. Zeus abriu-lhe o 
ventre e retirando dele o feto coseu-o no interior da sua coxa, até perfazer os nove 
meses. O bebé estava vivo e era perfeito, era o deus «duas vezes nascido» que foi 
confiado a Hermes, que, por sua vez, o entregou ao rei de Orcómeno, Átamas, e a Ino, a 
sua segunda mulher para o educarem. Hermes recomendou-lhes, igualmente, que 
vestissem o pequeno Dioniso com roupas femininas, para despistar Hera, a legítima 
esposa de Zeus, que louca de ciúme pelo fruto do adultério do marido, soubera do 
nascimento da criança e procurava-a com o intuito de a fazer desaparecer. Hera, 
todavia, não se deixou enganar e causou a loucura de Ino e do próprio rei Átamas. 

Ao ter conhecimento do sucedido, Zeus não hesitou um só instante e levou 
Dioniso para um lugar distante chamado Nisa, que uns localizam em África e outros na 
Ásia, e deixou-o ao cuidado das ninfas, mas, para evitar que Hera o redescobrisse, 
transformou-o num cabrito: 

52 
«Este episódio explica simultaneamente o epíteto ritual de “cabrito” usado por Dioniso e 

fornece uma etimologia aproximada do seu nome, relacionando-o com Nisa. As ninfas amas de 
Dioniso tornaram-se mais tarde as estrelas da constelação das Híades»70. 

Dioniso, adulto, descobriu a videira e a sua utilidade, como se encontra já patente 
numa cratera-coluna, dos finais do século VI a.C., quando, aliás, se começava a esboçar 
uma iconografia alusiva à deidade e respectivos atributos, os quais – vides com os 
respectivos cachos de uva – surgem bem evidenciados numa taça ática atribuída ao 
pintor Exéquias, de figuras negras, datável de cerca de 530 a.C. No entanto, Hera que 
não desistira da sua busca, descobriu, finalmente, o jovem deus e, tal como fizera com 
os seus pais adoptivos, enlouqueceu-o. Desvairado, vagueou sem sentido pelo Egipto e 
pela Síria, ao regressar da Ásia passou pela Frígia, onde a deusa Cíbele o acolheu, 
purificou-o e iniciou-o nos mistérios do seu culto. Depois de restabelecido, Dioniso 
continuou a sua diáspora, passando, primeiro, pela Trácia, onde o rei Licurgo, que 
governava as margens do Estrómon, o tentou prender. Ao aperceber-se da malévola 
intenção do monarca, Dioniso refugiou-se junto de Tétis, a nereida que o abrigou nas 
cálidas águas do mar interior.  

Licurgo, porém, capturou as bacantes que integravam o seu cortejo. Quando, 
milagrosamente, as bacantes foram libertadas, Licurgo, ensandecido cortou a sua 

                                                 
66 Stern 1979, lám 39. 
67 Stern 1979, n.º 167 e n.º 224. 
68 Birley 1964, 101. 
69 Becatti 1961, n.º 408. 
70 Grimal 2004, 122. 
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própria perna e os membros do seu filho, convencido de que estava a destruir a videira 
que era, aliás, a planta sagrada de Dioniso. Ao recuperar da loucura temporária que se 
apossara dele, conduzindo-o à prática daqueles actos insanos, Licurgo constatou que 
também o solo do seu país ficara estéril. Em pânico, consultou o orago que lhe 
transmitiu que a ira de Dioniso apenas seria conciliada com a sua morte. Por 
conseguinte, os próprios habitantes do seu reino trataram da sua execução. Ataram-no a 
cavalos que, puxando um para cada lado, o despedaçaram. 

Da Trácia, Dioniso encaminhou-se até à Índia, território que conquistou pela força 
das armas, pois, acompanhava-o um exército que, mais tarde, deu origem ao seu cortejo 
triunfal, o qual integrava Sileno, Bacantes, Sátiros e outras divindades menores, como 
Príapo, que seguiam o seu carro puxado por panteras – ou, noutras versões mais 
vulgarizadas, por tigres –, no qual o deus se impunha ornado com parras e heras. Foi 
encabeçando esta comitiva que Dioniso se dirigiu à Grécia, concretamente, à Beócia, de 
onde era originária a sua mãe.  

Em Tebas, Penteu, sucessor de Cadmo, introduziu as festividades em honra de 
Dioniso, as Bacanais. Durante aquelas comemorações, sobretudo as mulheres, entravam 
em êxtase e percorriam os campos lançando gritos rituais. Penteu considerou estes 
rituais impróprios e Dioniso puniu-o pela afronta, bem como castigou a sua mãe Agave 
que, enlouquecida, despedaçou, no Citéron, o filho com as suas próprias mãos. Dioniso 
dirigiu-se entretanto para Argos, onde, uma vez mais, manifestou o seu maléfico poder, 
ensandecendo as filhas do rei Preto e todas as mulheres do país que acreditaram ser 
vacas, pelo que mugiam enquanto caminhavam pelos pastos e, inclusivamente, algumas 
delas chegaram a devorar os filhos que traziam ao peito.  

Dioniso entendeu, nesta sua diáspora, que deveria ir até Naxos, pelo que contratou 
o barco e os serviços de piratas tirrenos para o transportarem, mas aqueles, em vez de 
navegar na direcção de Naxos, rumaram para a Ásia, com intenção de venderem o 
passageiro como escravo. Apercebendo-se do facto, Dioniso transformou os remos da 
embarcação em serpentes, atafulhou-o com heras e imobilizou-o nas águas – enquanto 
se escutaram flautas invisíveis – envolto numa grinalda de parras. Em pânico, os piratas 
lançaram-se ao mar e tornaram-se delfins, radicando, pois, neste episódio a afeição dos 
golfinhos pelos humanos e que, por isso, procuram salvar os náufragos, animais que 
perduraram na iconografia de diversa índole, até épocas bastante tardias, pois como 
também refere Cátia Mourão:  
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«os golfinhos, no imaginário grego e romano (…) acompanhavam as almas dos mortos até às Ilhas 
dos Afortunados, sendo, por isso considerados animais psicopompos e regenerescentes»71.  

Por esta época, finalmente, o poder de Dioniso foi reconhecido e a divindade, 
porque o seu culto se espalhara na terra, estava pronta para subir ao céu, não sem antes 
procurar a sombra da sua mãe para lhe devolver a vida. Hades acedeu à súplica de 
Dioniso em troca de algo de que gostasse muito, tendo este oferecido ao senhor dos 
Infernos um pé de mirto. Concludentemente, crê-se que o costume de coroar os 
iniciados nos mistérios dionisíacos com murta teve origem neste episódio. 

Já no divino céu, Dioniso desposou Ariadne, em Naxos, assim como participou no 
combate entre os deuses e os Ciclopes (que forjavam os raios de Zeus) e matou Êurito 
com uma haste enfeitada com hera – o Tirso – que constitui também a sua insígnia. 
                                                 
71 Mourão 2008, 55. E as Ilhas dos Afortunados, como se sabe, localizavam-se para oeste, para lá das 
Colunas de Hércules, que balizavam simbolicamente o fim do mundo, o fim da civilização, onde se 
«encontrava o Jardim das Hespérides, as Ninfas do Poente» (Maciel 2007, 32). 
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Refira-se, por outro lado, que Dioniso se transformou no deus do vinho e da inspiração 
e as festividades em seu louvor eram ruidosas. Nas procissões, máscaras evocavam os 
génios da terra e da fecundidade e o carácter licencioso destas manifestações foi um dos 
motivos que dinamizaram o teatro helénico, designadamente a comédia e o drama 
satírico. 

Os mistérios de Dioniso penetraram em Roma no século II a.C., mas, ainda 
durante a República, o Senado proibiu, em 186 a.C., as orgíacas celebrações que apenas 
seriam retomadas no tempo de César, e não há dúvida de que este culto foi bastante 
apreciado durante o Império. De facto, Dioniso, também chamado Baco, foi assim 
designado pelos latinos que o identificaram com o antigo deus itálico Liber Pater. Na 
época clássica, e para além dela, consiste essencialmente no deus da vinha e do vinho72: 

Há que referir que, tal como o Orfismo, os mistérios dionisíacos integram uma 
corrente filosófica de génese neoplatónica bastante apreciada, aliás, pela sociedade culta 
e abastada, fenómeno que, aparentemente, foi bastante e longamente apreciado na 
Hispânia. De facto, o dionisísmo – para Tatiana Kuznetsova-Resende – adaptou-se 
facilmente ao neoplatonismo, porquanto ambas as doutrinas defendiam a essência 
divina da alma humana73, testemunhando igualmente a popularidade deste tema na ars 
musiua, atendendo ao número de pavimentos que seriamos onde estas representações 
estão patentes. Isto regista-se desde o cortejo triunfal, passando pela iniciação nos 
mistérios, e culminando nas representações avulsas passíveis de enquadrar no tema 
báquico, designadamente, leopardos bebericando, ou não, numa cratera que nos tempos 
mais tardios costuma surgir com uma suástica associada, como seja o mosaico com dois 
pares de felídeos afrontados que encaixilham a divindade de corpo inteiro e respectivo 
séquito, achado na antiga Complutum. Ou mesmo a representação de leões como a 
proveniente de Dos Hermanas (Iconographia, n.º 54), datado da época dos Severos, os 
quais, como se sabe, estavam muitas vezes relacionados com o ciclo báquico, com bom 
paralelo – ainda que a envolvente surja mais ornamentada – num mosaico de 
Antioquia74. 
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Em termos genéricos, os elementos que compõem estes mosaicos tiveram uma 
grande longevidade, mas o aspecto que assume maior relevância para o estudo que ora 
realizamos, atém-se, sobretudo nos felídios aqui presentes. Para eles encontrámos 
paralelos próximos nos mosaicos de Rudston75, em Saint-Roman-en-Gal76 – com Baco 
no centro da composição e várias panteras em redor –, num pavimento de Adrumetum e 

                                                 
72 «A sua lenda é complexa, pois associa diversos elementos recebidos não só da Grécia mas também dos 
países vizinhos. Dioniso absorveu, por exemplo, cultos análogos da Ásia Menor e estas identificações 
parciais deram origem a episódios melhor ou pior associados ao resto da sua história» (Grimal 2004, 
121). Schmidt (1995, 89), escreveu a propósito, «Ligado ao vinho e à ebriedade, o culto de Dionísos 
estendeu-se a toda a Grécia, juntamente com a cultura da vinha. O deus tornou-se, então símbolo do poder 
inebriante da natureza, da seiva que enche os bagos de uva e que é a própria vida da vegetação. 
Acompanhado pelas divindades dos arvoredos, foi também venerado como deus dos jardins e dos 
bosques. Criado pelas Ninfas, pôde também aspirar a ser venerado como deus da água, do elemento 
líquido que é a seiva da nascente primordial e origem de toda a vida. Na época clássica, Dioníso tomou a 
figura do deus da vida alegre, dos jogos e das festas que gosta de presenciar entre os clamores das 
Bacantes; tomou este aspecto sobretudo no Império Romano sob o nome de Baco (…). Importante é 
também o papel que o deus teve no orfismo, onde foi identificado com Zagreu». 
73 Kuznetsova-Resende 2007, 291-292. 
74 Campbell 1988. 
75 Neal 1981, 96, n.º 69; Smith 1976, 6, fig. 2. 
76 Stern 1963, 50, XXI. 
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noutros de Thysdrus e de Cherchel77, datados entre a época Severiana e os finais do 
século III (Iconographia n.os 19, 29 e 78).   

Ou, até mesmo, o caso do busto de Baco, inscrito em octógono, que centra o 
pavimento descoberto na Calle de Cruz Conde, em Córdova, de onde se alongam 
rectângulos que contém outras figuras do aludido culto, mas cuja singularidade – e por 
isso referimo-lo no presente trabalho – reside na figuração das quatro estações 
representadas por bovídeos deitados, aos quais está associada a simbologia própria de 
cada uma, constituindo igualmente um contributo para a percepção já notada, da 
associação deste culto, não só à cultura do vinho, mas à agricultura em geral78: 

Se os camponezes ao Deos Bacho e Ceres 
Seus votos fizerem annualmente 
O mesmo elles a ti faráõ, ó Dafnis; 
Aliàs a cumprir obrigar podes79. 

Poderá, pois, enquadrar-se nesta perspectiva o mosaico cristão de Fortunatus, no 
qual se patenteia, por entre profusa decoração, elementos (talvez inconscientemente) 
alusivos ao culto báquico, tais como crateras, putti colhendo uvas e ramos de videira 
com gordos cachos dependurados. Para este mosaico cristão existem referenciais no 
Norte de África80, ainda que alguns autores vejam nele um asarotos oikos helenístico, 
devido à sua composição desordenada81. Estes planos de figuras – como o caso 
vertente, aliás, único na Península Ibérica – soltas poderão ter tido uma origem 
alexandrina82 (Iconographia n.º 18). 
                                                 
77 Foucher 1975, láms. XXI e XXII. 
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78 Descrição: Revestia uma sala com 5,65 m por 4,90 m. Apesar de incompleto, o seu estado de 
conservação geral é bom. Policromo. As tesselas nas áreas de ornamentação geométrica têm cerca de 1 
cm de lado, enquanto que no fundo das figuras as suas dimensões oscilam entre os 0,7 e 0,8 cm e as 
imagens propriamente ditas foram modeladas com cubos de 0,4 e 0,5 cm, pelo que o emblema central 
chega a atingir as 400 tesselas por dm2. De esquema simples, o mosaico encontra-se delimitado por 
molduras diversas com destaque para as ogivas que resultam de meios círculos secantes, áreas 
preenchidas por hexágonos com estrelas de seis pontas inscritas e uma trança de três cabos que envolve a 
cena central inscrita num medalhão octogonal radiado por rectângulos que apresentam, nos intervalos, 
triângulos de base côncava, onde se inscrevem meias circunferências, ostentando as dos cantos círculos 
completos. Na verdade, o medalhão central encontra-se preenchido por busto de Baco, evidenciando-se a 
sua cabeça coroada por finas folhas de videira. Enquanto que os oito rectângulos em seu redor, todos eles 
com quadro inferior preenchido por pelta, encerram, sucessivamente (da esquerda para a direita): bacante 
semi-nua dançando; sátiro completamente nu, carregando na cabeça uma cesta com frutos e flores, 
enquanto que na mão direita leva um cajado; outra bacante, envolta em pesada roupagem, tocando flauta; 
sátiro (muito destruído); no quinto rectângulo, igualmente danificado, entrevê-se parte de uma figura 
feminina, decerto outra bacante; no seguinte, também incompleto, pode-se ver parte do torso e pernas de 
um sátiro, que conduz um menino pela mão e bordão ao ombro; no sétimo rectângulo, uma bacante quase 
nua, mas com o rosto coberto, dançando; e, no último, um sátiro coroado por ramo tenro de videira e 
levando um menino sobre o ombro esquerdo. Nos medalhões circulares dos ângulos patenteiam-se bustos 
das quatro estações, enquanto que nas semicircunferências se encontram animais, a saber: um pato em 
terreno com ervas; um touro deitado, apoiando-se na sua espalda uma forquilha e, à frente, uma cesta com 
flores; um outro touro deitado, permanecendo junto dele uma cornucópia; e, no quarto semicírculo, uma 
garça. Poder-se-ão, pois, identificar estes animais com o ciclo anual das quatro estações, acompanhando-
os na sua própria especificidade ou por atributos que nos permitem identificar tempos específicos, os 
quais surgirão aqui como reforço do ideário expresso pelos bustos das quatro estações. Cronologia: finais 
do século II. Bibliografia: Blázquez 1981, 29-33 (n.º 12), fig. 13, láms. 13-16. 
79 Virgílio, Éclogas, V, 130-135. 
80 Cfr., v.g., Dunbabin 1978. 
81 Guardia Pons 1992, 92. 
82 Gozlan 1981, 83. 
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Um outro aspecto a realçar prende-se com a adopção da videira por parte dos 
primeiros cristãos, pois, segundo Maria de Fátima Eusébio, terá havido uma reabilitação 
do vinho – já não em contexto báquico – mas como a materialização do Sangue que 
Cristo derramou para a salvação da humanidade83:  

«Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que não dá 
fruto em mim e poda o que dá fruto para que dê mais fruto ainda»84.  

e, adiante: 
«Eu sou a videira; Vós os ramos. Quem está em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, pois, 

sem mim, nada podeis fazer»85.  

* 
A iconografia, mais ou menos complexa, dos cortejos báquicos vulgarizou-se 

como o momento da mitologia dionisíaca em que o deus regressou, triunfante, da Índia, 
onde, de acordo com a sua mitografia, conquistara aqueles povos e convertera-os à sua 
religião. Por isso, após a vitória de Baco no Oriente, foi frequente a sua representação 
num carro puxado por dois tigres, animais que simbolizam não só o longo caminho 
percorrido, desde o remoto Levante, mas também a superioridade do seu poder divino 
sobre a natureza selvagem dos animais, que lhe obedeciam docilmente86. A divindade, 
na iconografia estandardizada, costuma, não poucas vezes, ser acompanhada por um 
séquito composto por várias personagens, designadamente, entre outras, sátiros, 
bacantes, o Sileno e tocadores.   

Por conseguinte, ao longo dos séculos, e ainda que se tenha mantido a ordenação 
iconográfica do deus e do carro, tirado por tigres (podendo o carro da divindade ser 
também conduzido por tigres fêmeas ou panteras87) – quase sempre visto da esquerda 
para a direita, do ponto de vista do observador –, todas as outras personagens, ou 
elementos complementares podem, ou não, estar contempladas na iconografia da 
musivária atinente à matéria em apreço.  
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Nesta perspectiva e sem olvidar também o carácter protector de Baco quanto à 
agricultura, com particular enfoque na produção vinícola, encontrámos, num total de 
oitenta mosaicos seriados, vinte que se reportam ou agregam cenas/figuras alusivas às 
diferentes composições iconográficas que caracterizam ou complementam o culto de 
Baco. 

1.2.1. Baco-menino 
Apesar da iconografia dos tigerreiter ser já bastante antiga, e apesar de nessas 

representações a divindade costumar ser representada como um jovem adulto, a 
evolução plástica da deidade acabou, mais tarde, por reservar esta figuração ao deus-
menino, conforme, aliás, sucede na Península Ibérica, onde se conhecem apenas três 
representações de tigerreiter. Ou seja, Baco, criança ainda, representado com um Tirso 
numa das mãos e um ramo de videira na outra, montado numa pantera que, tirada de 
perfil, olha fixamente o deus-menino, proveniente de Sagunto. Este mosaico, descoberto 
em 1745, desapareceu entretanto e hoje apenas nos é dado a conhecer através de 
                                                 
83 Eusébio 2005, 9-28. 
84 João, XV, 1, 2. 
85 João, XV, 5. 
86 Kuznetsova-Resende 2002, 291.  
87 Blázquez 1984, 64. 
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pormenorizado desenho (Iconographia n.º 25)88. A cronologia que se lhe atribui é 
baseada na iconografia de referência e aponta-nos para uma obra executada entre a 
segunda metade do século II e a primeira metade do III89, tal-qualmente como no 
mosaico italicense, do qual subsiste parte de um medalhão, sendo a sua composição em 
tudo semelhante ao outro pavimento referenciado90.  

O tema de Baco menino montado numa pantera conheceu inúmeras e variegadas 
representações, sendo um mosaico da “Casa do Fauno”, em Pompeios, que mais se 
aproxima do nosso pavimento, não tanto no que concerne à compositio – sendo o 
exemplar italiano mais exuberante – mas, sobretudo, à postura das personagens91. 
Existem outros referenciais em diversos mosaicos de Thysdrus, cujas cronologias 
oscilam, sobretudo, entre os séculos II e III92 (Iconographia n.º 42)93. 

Acerca destes mosaicos, não só pela sua proximidade geográfica e datação, mas, 
sobretudo, pela sua morfologia e modo de os representar, Blázquez propôs que tenham 
sido realizados pela mesma oficina94. A iconografia dos tigerreiter é bastante antiga, 
datando os mais remotos exemplos que compilámos dos finais do século IV 300 a.C., 
num peble mosaic de Pella, na Macedónia95, e noutro pavimento do mesmo género, na 
ilha de Delos, mas já do século I a.C. Refira-se por outro lado, que atendendo à 
(pseudo) universalidade dos léxicos, importa ainda referir, para melhor apreensão do 
fenómeno que temos vindo a analisar, a aplicação destas representações iconográficas 
em sarcófagos, atestadas desde os começos dos Antoninos, tais como os descobertos em 
Óstia, Cagliari e em Frascati. A este propósito, Blázquez, sublinha como um elemento 
importante para a compreensão do culto báquico, que o deus encontra-se em todos eles 
representado como um jovem – podendo, eventualmente, tratar-se de sepulcros de 
adolescentes –, e não como menino que visualizámos nos mosaicos imperiais96.  
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Para além dos tigerreiter já referenciados, há a destacar o mosaico de Colonia 
Augusta Firma Astigi, descoberto em escavação realizada em 199097. As suas 
excepcionais características morfológicas e o tratamento dado ao pavimento, bem como 
a singular iconologia que patenteia – a narrativa da origem e fabrico do vinho e Baco-
menino montando num leopardo – fazem dele um unicum, para o qual apontámos uma 
datação circunscrita aos começos do século III, ainda que possamos encontrar, no que 
respeita ao deus-menino, uma composição com algumas semelhanças – ainda que neste 
caso concreto monte um leão – integrado num cortejo triunfal, num mosaico de Susa, 
datado do século III98 (Iconographia n.º 51).    

1.2.2. Pompa Triumphalis 
Diversos dos pavimentos musivos seriados enquadram-se na temática do Cortejo 

Triunfal de Baco, aquando do seu regresso da Índia, tema que, diga-se, foi amplamente 
                                                 
88 Durán 1993, 289, n.º 92, fig. 49. 
89 Blázquez 1984, 69-70; Durán 1993, 289, n.º 92, fig. 49. 
90 Blanco Freijeiro 1978ª, 39, n.º 18, láms. 42-43. Blázquez 1984, 69-70. 
91 Blanco Freijeiro 1952, 306, fig. 19. 
92 Foucher 1996, 233-250. 
93 Blanco Freijeiro 1978ª, 39, n.º 18, láms. 42-43. 
94 Blázquez 1984, 69-70. 
95 Dunbabin 1999, 12. 
96 Blázquez 1984, 70. 
97 Campos Carrasco et alii 2008, 29-33. 
98 Aghion et alii 2003, 68. 
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apreciado na Hispania99, independentemente do número de personagens que se 
encontram visíveis, desde a versão simplificada da deidade no carro tirado, 
normalmente, por tigres, até a cortejos mais complexos, nos quais as personagens 
patenteadas revelam um género de exaltação associada a este culto.  

Refira-se, por outro lado que não nos parece despicienda a integração neste estudo 
– mais não seja por uma questão de análise espacial ou cronológica, entre a apreensão 
de outros fenómenos, os quais analisaremos em capítulo próprio – de mosaicos 
praticamente destruídos, integrando-se, nesse grupo, o mosaico de Liedena, do século 
III (Iconographia, n.º 12), de que subsiste pouco mais do que a bordadura, e outros, 
ainda que parcialmente arruinados, permitem que sobre eles se efectue uma leitura, 
mesmo que parcial, tais como o de Santiponce. Apesar de tudo, o cortejo triunfal – com 
maior ou menor pormenorização, com mais ou menos personagens – constituiu uma das 
temáticas preferidas na Antiguidade e da Tardo-Antiguidade. A sua origem remonta aos 
pebble mosaics mas a aplicação nos opera musiua alongou-se no tempo, sobretudo na 
Península Ibérica onde foi bastante apreciado100, mesmo depois de se ter já perdido a 
intenção original, como constatou Maciel relativamente ao mosaico de Egitânia101 
(Iconographia, n.º 43). 

Realce-se também o mosaico de Andelos (Iconographia, n.º 14), de finais do 
século II ou inícios do seguinte, com paralelo em El Djem, no Norte de África102 e um 
referencial muito próximo no mosaico de Liédena, que integra também o presente 
catálogo e em relação ao tigre em primeiro plano, note-se, igualmente, a parecença com 
o de Tarragona que fixa o observador103. O de Zaragoça, com referenciais em Trïer, em 
Gloucester e em Antioquia (Iconographia n.º 16)104, datável da época dos Antoninos – 
notável não só pela qualidade plástica no tratamento das figuras, mas também pela sua 
força cromática –; tal como se verifica nos mosaicos de Cabra (Iconographia, n.º 34), 
do século III, com referencial em Thydrus105, no de Tarragona (Iconographia, n.º 27), 
provavelmente, do século IV, com exemplares similares em Cartago e em Volubilis106 e 
com a mesma cronologia o da uilla da Fuente Álamo (Iconographia, n.º 35), que se 
desenvolve em dois níveis, o primeiro com um cortejo báquico e o segundo com o 
Sileno montado no burro, com referenciais em Tusculum e em Amiens107.  
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Há também que notar a similitude entre o posicionamento e o tratamento plástico 
dado aos tigres nos mosaicos de Andelos e de Tarragona – isto apesar de a cena, no 
primeiro, ser completada por um Sátiro e no segundo, por uma Vitória alada –, situação 
esta que, atendendo aos cerca de duzentos anos que separam o fabrico de ambos os 
mosaicos, nos conduzirá inevitavelmente – e uma vez mais – a uma das questões mais 
prementes, isto é, acerca da longevidade dos modelos e da sua reinterpretação, de 
acordo com as circunstâncias conjunturais ou modais. Por outro lado, o mosaico de 
Santiponce, de cronologia semelhante ao de Andelos, ostenta uma composição muito 
simplificada e plasticamente muito frágil, a qual, apesar da destruição da deidade e da 

                                                 
99 Fernández Galiano 1984, 97-121. 
100 Quintero 1904, 127 ss.; Blanco Freijeiro 1952, 300. 
101 Maciel 2008 (no prelo). 
102 Dunbabin 1971, 52-65; Foucher 1974, 55-61. 
103 Blázquez et alii 1989, 51-57, n.º 35, lám. 48. 
104 Blázquez et alii 1989, 51-57, n.º 35, lám. 48. Durán 1993, 274-276, n.º 80, lám. XLIII. 
105 Blázquez 1981, fig. 32; Durán 1993, 279-280, n.º 83, fig. 47. 
106 Guardia Pons 1992, 35-37, lám. 1. 
107 López Palomo 2007, 145-156. 
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figura que está à sua esquerda, transmite a ideia de ter existido um “modelo” muito 
incipiente subjacente à sua construção. Esta constatação vai-se tornando mais 
convincente quanto mais se olha este mosaico proveniente da “Casa de las Eras del 
Monasterio” (Colonia Aelia Augusta Italica), pois a desproporção entre a divindade e as 
suas companheiras, bem como entre os tigres e o carro com a sua diminuta roda, não 
são, de todo, consentâneas com os cânones da ars musiua desta época.  

O mosaico de Cabra, datado do século III, ao contrário do precedente e apesar de 
se encontrar muito truncado na zona figurada, revela uma execução mais cuidada, não 
só na sua globalidade mas também nos pormenores; este ostenta o carro visto de frente, 
onde se encontram três personagens, sendo a central, o deus Baco já sem cabeça, tal 
como as figuras que o ladeiam. Este enverga uma túnica e segura as rédeas dos tigres, 
bem adornados, que se apresentam tirados a três quartos, enquanto que por detrás dos 
animais se evidencia parte de uma personagem feminina, talvez uma bacante. Na antiga 
Astigi108 apareceu um pavimento báquico, com cronologia de finais do século III ou 
inícios do IV, que representa um cortejo triunfal de Baco, em que se destaca o 
tratamento plástico das figuras pormenorizadamente elaboradas, sobretudo na 
composição e nos os aspectos anatómicos dos tigres. Esta figuração, assumidamente 
focada na cena central e olvidando a ruidosa comitiva que, segundo a mitologia, 
costumava seguir a deidade, contempla apenas Baco com Ariadne, no carro, 
acompanhados por um sátiro. Os tigres representados são semelhantes aos de Ena, quer 
no que respeita à passada e à postura, enquanto a figura de Baco recorda as 
representações de Sousse e o carro que o transporta, incluindo as rodas de seis raios 
aproximam-se bastante dos de El-Djem109. A presença de Ariadna não é frequente nos 
mosaicos, mas tem um bom paralelo em Antioquia. O sátiro que encerra o cortejo 
aproxima-se também do referido mosaico de Antioquia110 (Iconographia n.º 49). 

59 Do século IV realce-se o mosaico proveniente da uilla de Olivar del Centeno 
(Iconographia, n.º 55)111, no qual se evidencia um cortejo incipiente, mas com a 
particularidade humorística de o proprietário do fundus ter sido retratado como Sileno, 
surgindo, igualmente, referência à oficina que compôs o tesselado, isto de acordo com a 
legenda subsistente: 

RESCI SELENVS 
OFICINA VALERIANI 

Para além do retrato de Selenus, evidenciando, naturalmente, uma aproximação 
das suas próprias características físicas e psicológicas – feio, mas culto –, com as de 
Sileno. Existe um mosaico num outro compartimento do edifício, no qual estão 
figurados três bustos de mulheres, que – apesar de inominados – serão, com toda a 
probabilidade, os retratos de familiares de Selenus112. 

O mosaico de Valdearados (Iconographia, n.º 02), datado já dos inícios ou 
meados do século V, apresenta uma composição central, no interior de um edifício com 
elaborado frontão triangular, e desenvolve-se nos dois pisos: no inferior, o carro que 
conduz a deidade que segura um cântaro, tirado de perfil, é puxado por dois ursos – e 
não tigres/tigres-fêmea, como seria mais comum – vendo-se atrás um sátiro a tocar uma 
                                                 
108 Blázquez 1982, 13-19, n.º 1, láms. 1-2, 38-39; Durán 1993, 277-279, n.º 82, lám. XLIV. 
109 Blázquez 1982, 13-19, n.º 1, láms. 1-2, 38-39. 
110 Levi 1947, 91 ss., lám. XVI d. 
111 Rosales et alii 1991, 133-144. 
112 Blázquez 1997, 471-487. 
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flauta de pã e, ao lado do carro, uma figura feminina; no piso superior, destaca-se a 
figura de Baco, ao centro, e numa pose hierática, o seu corpo está parcialmente coberto 
por túnica. Sobre a sua cabeça, desenha-se talvez uma coroa de mirto – mas que mais se 
assemelha a um halo de santidade. E, ainda nesse sentido, destaca-se o numeroso cortejo 
que carreia longas palmas, o símbolo da vitória. Em Vienne existe um pavimento muito 
próximo com a representação do painel central deste mosaico113. Enquanto que a 
representação inferior recorda algumas figurações, musivas e outras, do Triunfo de 
Dionísos no Norte de África (El Djem, Sétif e Cherchel)114. Refira-se, por outro lado, 
que a representação de Dionísos sobre o carro vertendo a cratera constitui um motivo 
comum na musivária hispânica, ao contrário do que sucede, aliás, no Norte de África, 
onde Dunbabin constatou tratar-se de uma intrusão115. As representações de cenas de 
caça são raras associadas aos mosaicos báquicos, pelo menos na Península Ibérica; isto 
ao contrário da anicónica presença de ursos a puxar a biga que transporta o deus, pois, 
segundo Tatiana Kutzenova-Resende:  

«(…) regista-se em solo africano a existência de uma relação entre Dioniso e os animais selvagens 
que participavam nos jogos de anfiteatro: as congregações que os forneciam consideravam Dioniso 
como seu patrono. Em certos casos esta relação está bem patente. Um deus que, como Dioniso 
domina as feras desde a infância presta-se facilmente a esse papel (…), noutros casos, as cenas 
com felinos atacando animais podem ilustrar o poder do deus sobre a morte, quando essas cenas 
estiverem directamente associadas à imagem de Dioniso (…). A presença de Dioniso lembra que o 
deus domina estes grandes animais. À priori nada se opõe, pois, a que esta interpretação pudesse 
ser aplicada às imagens do pavimento de Baños de Valdearados»116. 

 Por outro lado, atentando a uma possível justificação agrícola na origem do deus, 
Dioniso/Baco, conforme Lucrécio117, o qual, segundo a mitologia grega, terá 
introduzido a vide em toda a bacia mediterrânea. E, de facto, Baco patrocinava também 
as celebrações orgíacas, zelando ainda pela colheita das uvas118, pelo que, deste modo, 
poder-se-á considerar que, nesta perspectiva, o seu culto se tenha mantido, já não como 
adoração pagã, como aliás, versejou, em seu preito, Virgílio no Livro II das Geórgicas, 
mas encontrando – na sua representação em materiais perenes como a ars musiua – um 
augúrio de bons anos agrícolas: 
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Até aqui foi campo, astro celeste. 
Agora, porém, Baco, vou cantar-te 
em rebentos de bosque e de oliveira 
tão lento no crescer. Ó Pai Leneu, 
a mim virás que tudo aqui se encheu 
do que por ti foi dado; em teu louvor 
floresce a terra inteira, carregada 
de folhagens de Outono e faz vindima 
ficar lagar até à borda espuma. 
Vem, ó Pai do Lagar, e sem coturnos, 
com as meias tiradas, nua a perna, 
comigo a tinge, ó deus, de mosto novo.  

                                                 
113 Stern 1979, 101-117. 
114 San Nicolás Pedraz 1994, 405-420; cfr., v.g., Turcan 1966. 
115 Dunbabin 1971, 52-65. Vide, também, Foucher 1975, 55-61, pl. XX, 1. 
116 Kutzenova-Resende 2007, 85. 
117 De Natura Rerum, 2004, III, 840; IV, 1170. 
118 Tal como sucede, a título de exemplo, com o sarcófago em forma de cuba, proveniente de Castanheira 
do Ribatejo (datado do século III), profusamente decorado com vides e rechonchudos cachos de uvas a 
serem colhidos por animados putti (Matos 1995, 100-101, n.º 45). 
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(…) 
Portanto, lavradores, aprendei 
como tratar esta ou aquela espécie, 
como ir de fruta brava a doce fruta,  
não deixeis sem cultura campo algum, 
é deleitoso dar Ísmaro a Baco 
e revestir Taburno de oliveiras. 
(…) 
Mas terra forte e de humidade certa 
com erva basta e vegetais perfeitos 
como se vê em tantas dessas baixas 
para onde as águas vindas e cabeço 
trazem um farto limo a todo o ponto  
que seja aberto ao Austro, e crie o feto 
que os arados detestam, é lugar 
apropriado a sustentar videiras 
que um dia te darão Baco excelente,  
e de uva quanto a queiras, com o suco 
que libaremos numa taça de ouro 
(…) 
Te ensinarei agora como podes 
saber da qualidade de uma terra. 
Verifica se é leve ou mais para o denso,  
que a primeira é boa para o trigo 
e boa para Baco é a segunda, 
a densa é para Ceres…119 

 O cortejo báquico da uilla de Torre de Palma (Iconographia, n.º 76), datado de 
finais do século III ou inícios do IV120, consiste, segundo Tatiana Kuznetsova-Resende, 
numa procissão iniciática, e não numa simples pompa triumphalis, fundamentando esta 
investigadora a sua formulação teórica no facto de ostentar elementos intrínsecos aos 
mistérios dionisíacos, bem como na presença de um homem e de uma mulher, 
absolutamente extemporâneos ao cortejo, que Kuznetsova-Resende identificou como 
personagens que iriam ser iniciadas nos referidos mistérios121. Refira-se, por outro lado, 
que este cortejo, numeroso e diversificado, se terá baseado num bom modelo, 
atendendo, aliás, à qualidade plástica demonstrada. Face ao que temos vindo a expor, 
não nos repugna, mas antes pelo contrário, parece-nos, de facto, mais verosímil que as 
figuras estranhas ao cortejo processional representem eventualmente os proprietários 
daquela uilla, no momento da sua iniciação nos mistérios báquicos, cujo sinal 
devocional, tenham querido – qual fotografia – deixar registado para a posteridade. 
Existem bons referenciais para este mosaico em Dunbabin, no que respeita ao Norte de 
África122; e para o mosaico de Thésée, Varsóvia, em Daszewski123. 
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119 Geórgicas, II. 
120 Blázquez 1982, 13-19, n.º 1, láms. 1-2, 38-39; Durán 1993, 277-279, n.º 82, lám. XLIV. 
121 Kuznetsova-Resende 2002, 291. 
122 Dunbabin 1971, 52-65 
123 Daszewski 1977, 204-210 
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1.2.3. O asno de Sileno 
(…) Mnasilo 
e Crómis, os dois jovens, encontraram 
o Sileno deitado numa gruta,  
como sempre bem cheio todo o corpo 
dos licores de Iaco. Da cabeça 
as coroas lhe tinham descaído, 
no chão a cantarinha ainda à mão. 
Os moços, já que o velho muitas vezes  
o trouxera ao engano na esperança  
de lhe ouvirem o canto, o prendem firme 
com as suas próprias grinaldas (…)124.  

Sileno era o nome com que geralmente se designavam os velhos sátiros, mas 
também identificava a figura que, segundo a lenda dionisíaca, foi quem criou o deus, 
ganhando, por isso, lugar na pompa triumphalis de Dioniso/Baco. As suas origens 
genealógicas, contudo, não são consensuais entre os mitógrafos, pois há quem o 
considere filho de Pã, ou de Hermes e de uma ninfa; havendo ainda quem afirme que 
Sileno nasceu do sangue vertido por Urano na sequência do violento confronto com 
Crono. Acerca da sua vulgata, mantêm-se as dúvidas, designadamente do seu 
enamoramento por uma ninfa dos freixos, de quem teve um filho, Apolo Nómio, o 
pastor da Arcádia. Segundo outra versão, teve este filho Centauro Folo.  

O Sileno báquico possuía um grande conhecimento, era depositário de bons 
conselhos, como aqueles que deu ao rei Midas e, apesar de se recusar a divulgá-lo aos 
homens, transmitiu parte do seu saber ao jovem deus, durante o tempo que permaneceu 
à sua guarda. Tê-lo-á acompanhado à Índia ingressando, por isso, o seu cortejo triunfal, 
que simbolizou o momento do seu regresso e sequente posicionamento no panteão, pois, 
não podemos esquecer que Dioniso/Líbero era filho de Zeus/Júpiter125. 
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O Sileno, apesar de ser bastante feio, obeso e disforme, tinha além dos atributos 
físicos já referidos, outros tantos, como o nariz adunco, os lábios grossos e um estranho 
olhar; frequentemente ébrio, era, enfim, o elemento risível, uma espécie de bobo ao qual 
tudo se permitia, era o lado tonto da embriaguez, o ridículo que, ébrio e periclitante, 
seguia o seu deus montado num asno, era, enfim, o filho de um deus menor. Ou, noutra 
perspectiva iconográfica, mais comum na escultura, ressacado, a dormir deitado sobre 
uma pele agarrado a um odre, como se encontrou, esculpido em mármore de Estremoz, 
nas duas esculturas provenientes do teatro romano da antiga Olisipo. Na verdade, apesar 
do aspecto satírico da personagem, o Sileno representava, afinal, nos mistéricos 
báquicos, o lado licencioso que existe em cada um de nós, ou seja, a libertação total da 
alma: 

«No sentido mais profundamente religioso, o culto dionisíaco, apesar das perversões, e até 
por elas testemunha do violento esforço da humanidade para eliminar a barreira que a separa do 
divino, e para libertar a sua alma dos seus limites terrestres. Os excessos sensuais e a libertação 
sensual não são mais do que procuras desajeitadíssimas de qualquer coisa sobre-humana. Por mais 
parodoxal que isto pareça, Dioníso, se considerarmos o conjunto do seu mito, simboliza o esforço 
da espiritualização da criatura viva, desde a planta até ao êxtase: Deus da árvore, do bode, do 
fervor da união mística. Sintetiza no seu mito toda a história de uma evolução. 

                                                 
124 Bucólica, VI. 
125 Grimal 2004, 418. 
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Antes dele, foi dito, havia dois mundos, o divino e o humano, duas raças, a dos deuses e a 
dos homens. Dioníso tende a introduzir os homens no mundo dos deuses e transformá-los numa 
raça divina. O homem aceitava alienar-se na esperança de ser transfigurado»126.  

Neste contexto será, pois, entendível qual o papel desempenhado por Sileno neste 
universo místico, ou seja, reuniu numa só personagem – ainda que de cariz divino – 
todos os defeitos (a fealdade, a embriaguez constante, o deboche) e as virtudes (a 
sabedoria e o conhecimento profundo que tinha das coisas), encontrando-se, também 
por isso, a meio-caminho entre a terra e o céu.  

Para além dos atributos físicos já referidos que o caracterizavam, há a aduzir o 
animal-símbolo que frequentemente completa a sua iconografia, ou seja, o asno, no qual 
segue habitualmente montado. Um burro e não um cavalo, um burro porque é um 
animal de trabalho, humilde e esforçado, enquanto o ginete é um animal nobre detido, 
apenas, por uma elite social e/ou marcial. Situação que, aliás, era normalmente aceite, 
pois o burro era, também, tido como um animal menor, desprovido de graciosidade e de 
nobreza. Este facto reflecte-se de forma inequívoca no texto picaresco de Lúcio Apuleio 
(século II), intitulado O Burro de Ouro127, no qual se narram as aventuras e as 
desventuras do jovem Lúcio que, a caminho de Tessália, e por artes malévolas, a sua 
amante transformou em asno. Nessa condição, foi sujeito a múltiplas provações, 
algumas cómicas, dramáticas outras, cuja comoção se reflectiu sobretudo na situação do 
jovem Lúcio que, sendo burro – e agindo como tal – se sabia homem, e o texto de 
Apuleio, com alguns episódios marginais, desenvolveu-se nesta ambiguidade, até que 
Ísis, condoída com o seu sofrimento lhe devolveu, finalmente, a forma humana. 
Igualmente Plutarco teceu comentários – reportando-se às crenças egípcias de que o 
burro, entre os animais domésticos, era «o mais estúpido de todos»128 – confirmando, 
assim, que o asno era também no Egipto, e desde tempos imemoriais, tido como um 
animal menor: 63 

«Os Busiritas e os Licopolitanos nunca utilizam clarins porque dizem que o som destes 
instrumentos se parece com o zurrar do asno. Em poucas palavras os egípcios acreditam que o 
asno é um animal impuro, possuído de um mau génio, por causa da sua semelhança com Tífon. 
Nos sacrifícios que celebram durante o mês Payni e do Faofi, amassam bolos e gravam sobre a 
crosta a figura de um asno acorrentado, e no sacrifício que oferecem ao Sol, transmitem aos que 
veneram este deus a ordem de não usarem objectos de ouro, nem dar de comer a um asno»129. 

E adiante, acrescenta: 
«Também o asno sofria a desgraça de se parecer com Tífon, como dissemos, tanto por 

causa da sua estupidez e lubricidade, como pela cor do seu pêlo. Também deram o título de Asno a 
Ocos, o rei da Pérsia, que mais detestavam pela sua impiedade e impureza»130. 

 Retornando, agora, à nossa matéria, será necessário recordar que o burro 
descende do onagro, um mamífero ungulado selvagem, do Irão e da Índia, intermediário 
entre o cavalo e o asno. Não se conhece bem o desenvolvimento deste animal, todavia 
parece evidente que esse processo derivou em dois principais ramos asininos, 
designadamente o europeu (mediterrânico) – mais alto e encorpado – e o norte-africano, 
mais baixo e menos possante. Sobre os equinos hispânicos e norte-africanos 
                                                 
126 Chevalier e Gheerbrant 1994, 266-267. 
127 Vide Apuleio (1847) – Burro de Ouro. Lisboa: Typ. de José Baptista Morando. Nas edições mais 
recentes a obra aparece denominada Asno de Ouro. 
128 Ísis e Osíris, 50. 
129 Ísis e Osíris, 30. 
130 Ísis e Osíris, 31. 
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J. Aranguren-Méndez, M. Gómez e J. Jordana publicaram a síntese do seu estudo acerca 
dos Equi asini hispânicos e norte-africanos, cuja referência nos pareceu importante 
considerar no nosso estudo, uma vez que confirma, de modo científico, aliás, as 
conclusões que, de forma empírica, já havíamos chegado131.  

Este facto, aparentemente displicente no contexto evidenciado, assume afinal um 
significado relevante para a contextualização iconográfica da sua representação nos 
opera musiua em estudo, não só no que concerne à sua materialização plástica, mas 
também como indicador da origem dos modelos, tomando, por exemplo, o mosaico de 
Sheikh Zouède Sileno Sátiro e Ménade132. Por conseguinte, as quatro imagens de 
asininos que compõem o corpus base do presente estudo, nem todas estão relacionadas 
com a imagem de Sileno, integrado em pompa triumphalis, pois no caso conimbricense 
a personagem integra um medalhão do peristilo da “Casa dos Repuxos”, cuja temática é 
variada.  

Assim, nos mosaicos uilla de Fuente Álamo (Iconographia, n.º 35) e de Emerita 
Augusta (Iconographia, n.º 58), este último integrado numa representação nilótica, os 
asnos que transportam os Silenos, afinal, não revelam – como a priori se poderia pensar 
– uma execução deficiente em termos de escala relativamente aos Silenos que carregam. 
Estes asnos figuram animais africanos. E o Sileno leva na mão esquerda um tympanon, 
o que tem sido referenciado em inúmeras representações, desde as escultóricas às 
musivas, destacando, nestas últimas as pinturas de Chebba133, de Cirencester134, de 
Saint-Romain-en-Gaule135, dos começos do século III e, já plenamente daquela centúria, 
em Köln, na Alemanha136. 

Nos restantes asininos musivos não haverá dúvidas, pela corpulência dos animais, 
que não se trata de burros africanos, designadamente os dos pavimentos de Valdearados 
(Iconographia, n.º 02) – aparentemente de inspiração oriental – e o de Conimbriga 
(Iconographia, n.º 67), que revela, sem grandes dúvidas, a existência de cartão 
“europeu”, ainda que não nos seja possível determinar a sua procedência, podendo 
mesmo – atendendo à especificidade dos pavimentos conimbricenses – ser oriundo de 
uma oficina desta ciuitas. 
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1.2.4. Baco e Ariadna 
O mito de Ariadna (Iconographia, n.º 56)137 encontrou igualmente na arte antiga 

uma hieratização da sua iconografia, consentânea, aliás, com os normativos da 
representatividade das matérias de índole religiosa. Sucede, porém, que o mosaico de 
Annius Ponius, de Mérida, que integrámos na nossa seriação é bastante tardio, datado de 
cerca de 400, ainda que Blázquez prorrogue a data proposta em cerca de meio século138. 
Além do mais, este pavimento revela, para além de uma desagregação do léxico 
comum, um verdadeiro sentimento de horror ao vazio. De facto, naquela época era uma 

                                                 
131 Hierarchical analysis of genetic structure in Spanish donkey breeds using microsatellite markers 
(www.nature.com). 
132 Ovadiah/Ovadiah 1987. 
133 Reinach, 120,4. 
134 Cookson 1984, lám. 9 
135 Lancha 1981, 260 ss., láms. CXLIX-CLIV 
136 Parlasca 1959, 77, lám. 75, 2. 
137 Blanco Freijeiro 1978, 34, n.º 15, láms. 26-27a; Guardia Pons 1992, lám. 95. 
138 Blázquez 1984, 71. 
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evidência que os artesãos tentavam colmatar preenchendo os espaços em branco com 
motivos geométricos e vegetalistas, tal-qualmente o fizeram os tessellarii da:  

EX OFFICINA ANNI PONI 

Inúmeros elementos decorativos preencheram os espaços vazios com motivos 
geométricos ou de génese vegetalista, tais como cruzes e multifólios inscritos em 
círculos, entre outros. Esta profusão ornamental, juntamente com a forma desordenada e 
desproporcionada das personagens que constituem os elementos primordiais do mito e a 
adição ou subtracção de elementos essenciais ou complementares ao significado do 
tema ora em apreço, conduz-nos inevitavelmente ao deus Baco, que, apoiado num 
bastão, segura na outra mão um cântaro dando de beber a um leopardo. Este mosaico, 
por outro lado, poder-se-á integrar numa arte que, tendo perdido o seu carácter 
“erudito”, adquiriu um carácter vernáculo, eivado de alguma ingenuidade popular como, 
aliás, afirmou Blanco Freijeiro: 

«A primera vista diríase que mosaico tan tosco dibujo ha de ser barbaro producto de un 
taller local, confeccionado en un momento de poca relación entre las provincias romanas, en el 
ocaso de la Edad Antigua (…) sobre la supuesta base de que por entonces el arte en general 
atravesaba una época de sequedad y decadencia, que unos miraban con désden, como ruina del arte 
antiguo y otros como prehistoria del arte medieval (…). Su autor, Annius Ponius, com alegre 
despreocupación, trataba las figuras como si fuesen residuos de mesa caídos sobre un pavimento 
blanco, género que los mosaistas clásicos llamaban asároton oikos»139. 

1.3. Orfeu  
Orfeu, filho de Eagro, rei da Trácia, e de Calíope, recebeu de Apolo uma lira com 

sete cordas como presente, às quais ele acrescentou mais duas, numa evocação das nove 
musas (a mãe e as irmãs). Da sua lira emanava tão melodioso e comovente timbre que 
as águas dos rios deixavam de correr, as árvores calavam o murmúrio dos ventos e os 
animais ferozes rodeavam-no escutando a sua música. A voz suave de Orfeu acalmava a 
agitação marítima e os argonautas serviram-se deste dom para o sucesso da sua 
expedição, pois, de facto, a sua ligação à água consiste num dos aspectos fulcrais, não 
só ao mar, mas também às fontes, conforme o atesta, já o século I d.C. ia avançado, 
Martialis140, fenómeno que poderá ter a ver com o facto de ter encontrado o amor numa 
ninfa que se poderá, eventualmente, correlacionar com uma fonte denominada Lacus 
Orphei141. De regresso, estabeleceu-se na Trácia e desposou a ninfa Eurídice, que 
morreu mordida por uma serpente, quando tentava fugir às investidas amorosas do 
pastor Eristeu. Orfeu, desesperado, obteve permissão de Zeus para procurar Eurídice nas 
profundezas do inferno e trazê-la de volta à terra, com a condição de apenas olhar para a 
sua amada quando chegasse ao mundo dos vivos. Com a sua lira, amansou o feroz 
Cérbero e as Fúrias e desceu ao abismo negro, resgatando-a.  
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Todavia, quando chegava já à porta do inferno não resistiu a olhar para trás, com o 
intuito de se certificar que a esposa o seguia. Nesse instante, a ninfa desfaleceu. 
Sozinho, Orfeu retornou à Trácia e, fiel ao amor da sua vida, repudiou todas as mulheres 
que o assediavam, mas estas, ofendidas pela indiferença do músico, atacaram-no e 

                                                 
139 Blanco Freijeiro 1978, 34. 
140 Toynbee 1973, 290. 
141 Toynbee 1973, 290. 
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despedaçaram-no. Os seus restos mortais foram sepultados no sopé do Olimpo e a sua 
cabeça foi lançada ao Hebro e recolhida em Lesbos:  

É um deus, sim, um deus que te persegue, 
com toda a sua raiva. Foi grave erro 
aquele que terás tu de espiar. 
O castigo que sofres é Orfeu, 
Orfeu, tão digno de que o lamentemos 
pela desgraça tão imerecida, 
é, sim, Orfeu que sobre ti o chama,  
a menos que os destinos se lhe oponham, 
e se vingam da morte da mulher. 
(…) 
Nas gargantas ternárias entrou mesmo 
e nas profundas portas do que é Diste 
e no bosque sombrio e tenebroso, 
que é a sede de todos os terrores,  
como ousou afrontar os próprios Manes 
e seu temido rei, corações todos 
que nunca abrandará a prece humana. 
(…) 
Voltando atrás, já se furtara Orfeu 
a todos os perigos, com Eurídice 
restituída como fora à luz, 
os passos lhe seguindo, que esta lei 
Proserpina impusera, a loucura, 
tornar, inesperada, seu marido, 
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loucura perdoável se soubessem 
os Manes perdoar: Orfeu parou  
quando já sua Eurídice tocava 
nas portadas da luz, atrás olhou, 
vencido da paixão, e logo perde  
o fruto dos esforços pois quebrava  
o pacto que fizera nos infernos. 
Violento estrondo fez-se ouvir 
pelos pauis de Averno. “Que desvairo 
que tudo perde assim! Ah Orfeu,  
de novo separados! Outra vez 
os destinos cruéis fazem que eu volte. 
Já o sono da morte turva os olhos. 
Toma conta de mim a noite imensa. 
Adeus Orfeu, as minhas fracas mãos 
se estendem para ti, e não sou tua.” 
(…) 
Um dia as desprezadas mães cícones 
contra ele se levantaram nas sagradas 
festas em que celebram Baco, o despedaçaram, 
lhe despedaçaram os membros pelos campos. 
Mesmo a cabeça ia, arrancada, 
rolando na corrente de Hebro Eagro 
Se lhe ouvia gritar geleda língua 
“Eurídice”, teu nome, e repetia 
sua expirante boca um eco: “Eurídice”»142. 

                                                 
142 Geórgicas, IV, 130-133. 
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Entretanto o príncipe trácio tinha viajado pelo Egipto, onde, segundo parece, se 
iniciou nos mistérios de Osíris, inspirando-se neles para a criação dos seus próprios 
arcanos. Isto, segundo a lenda do poeta mítico cronografada pelo menos já desde o 
século VI a.C. Estes enigmas órficos deram origem a uma seita religiosa que teve 
grande aceitação entre os gregos e os romanos. Actualmente, o Orfismo, assim como a 
sua organização, são ainda muito pouco conhecidos, advogando Joel Schmidt que o seu 
sucesso será explicável, na medida em que tendeu a:  

«afastar a mitologia de uma complexidade que a tornava quase incompreensível em sincretizar os 
deuses, os mitos e as doutrinas religiosas, para tentar fazer brotar daí a ideia de um deus único que 
se chamava então Zeus ou, na sua forma mais comum, Zagreu (…). A teogonia órfica difere 
sensivelmente da teogonia hesiódica e tradicional. O mundo nasceu de um ovo; a parte superior da 
casca tornou-se o céu e a inferior a terra; depois surgiram os deuses originais e por fim Zeus, que, 
tendo-se unido com a filha Perséfone, que teve um filho, Zagreu, chamado a reinar sobre o mundo. 
Mas Zagreu foi esquartejado pelos inimigos; apesar disso, ele pôde ser ressuscitado pelo pai»143.   

* 

Contam-se algumas representações musivas de Orfeu na Hispânia Antiga, em 
particular na sua pars ocidentalis, designadamente na Lusitânia, e os mosaicos 
dedicados a esta temática assumem, particularmente, quatro modelos distintos, ainda 
que se possam contabilizar também algumas variantes:  

a) o que se desenvolve em campo livre, por vezes ornado com um ou outro 
arbusto, ocupando a deidade – normalmente sentada numa rocha a tanger a sua lira – o 
principal ponto focal da composição, ou descentrando-se, mas não em demasia, com 
paralelos, entre outros, em Volubilis, em Marrocos, num pavimento datado de cerca de 
200 d.C.144 e num mosaico da sinagoga de Gaza, cuja disposição e cromatismo é muito 
próximo do de Martim Gil, da segunda metade do século VI145;  
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b) o segundo, bastante frequente – para além dos exemplos africanos, como seja, a 

título de exemplo, o pavimento de Leptis Magna, na Líbia com cronologia circunscrita 
entre os anos 150 e 200 d.C.146 –, nas ilhas britânicas, onde também é relativamente 
frequente o esquema a compasso de anéis sucessivamente inscritos uns nos outros, 
ocupando (no caso dos mosaicos órficos) o deus o círculo central, enquanto os animais 
silvestres – qual carrossel – se dispõem no interior de cada circunferência, 
designadamente, entre outros, em Winterton, em Woodchester, em Gloucestershire 
datados dos séculos II e IV147;  

c) o que se encontra ordenado a partir de um campo de quadrados justapostos, nos 
quais se inscrevem o deus ao centro e os animais vão-se dispondo ao longo dos 
quadriláteros, como aliás é frequente, para além dos exemplares africanos, em 
províncias como a Gália.  

Por conseguinte, com maior ou menor expressividade e/ou naturalismo, com 
maior ou menor noção de perspectiva e de escala, são os dois primeiros esquemas 
normalmente aplicados nas representações órficas hispânicas. Nos mosaicos que 
recolhemos acerca desta temática é evidente a opção pelo campo aberto, sendo notória a 

                                                 
143 Schmidt 1995, 204. 
144 www.arquipelagos.pt. 
145 Ovadiah e Ovadiah 1987, n.º 83, pl. XXVIII. 
146 http://greciantiga.org. 
147 Neal 1981, 108 (n.º 81) e 115-122 (87); Toynbee 1973, 292. 
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discrepância entre os exemplares recolhidos. De facto, nos sete mosaicos contemplados, 
predominam as composições em campo livre, como seja a proveniente da antiga cidade 
de Caesaraugusta, na Tarraconense (Iconographia, n.º 17), datado do século IV.  

O ordenamento e qualidade da execução do desenho subjacente deste mosaico, 
constitui sem qualquer dúvida, a composição com melhor qualidade plástica, entre todos 
os mosaicos órficos que constituem o presente corpus. Não só no que concerne à 
figuração de Orfeu envergando a sua comprida túnica e com a cabeça coberta com 
chapéu frígio, mas igualmente no que respeita à correcção que foi posta na execução 
anatómica dos animais, aproximando-se, sem dúvida de outros modelos, 
designadamente, num mosaico de Leptis Magna. Para esta disposição compositiva 
existem igualmente paralelos num mosaico de Rottweil148. 

Os outros três mosaicos com disposição semelhante encontram-se todos na 
Lusitânia, com cronologias oscilando entre os séculos III e IV149 (Iconographia, n.os 65, 
74 e 75), e mais uma figuração integrada num esquema a compasso que – curiosamente 
– faz parte dum complexo mosaico que inclui ainda representações nilóticas 
(Iconographia, n.º 58), datado do século III, que surgiu em Mérida150. Neste pavimento 
e dada a sua complexidade estrutural e decorativa, poderemos destacar, para além das 
cenas extemporâneas ao nosso estudo, alguns aspectos interessantes.  

Designadamente a mescla de assuntos, aparentemente inconciliáveis entre si, mas 
que, no seu todo, acabam por edificar um discurso coerente, assente em motivos que 
estavam, então, na moda. Por conseguinte, poder-se-á fazer uma correlação entre o tema 
órfico e o dionisíaco, temas que, como se sabe, em determinadas circunstâncias 
costumam surgir associadas, tal como sucede em Chercel151. A representação de Orfeu, 
inscrita em sucessivos círculos como, aliás, é frequente encontrar em Inglaterra152, 
constitui, no entanto, o primeiro exemplar com este ordenamento compositivo que 
surgiu na Península Ibérica, ou seja, do tipo III de Stern. Tem outros referenciais em em 
Volubilis e em Tolmeita, na Cirenaica153. 
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Nesse mesmo mosaico subsiste também uma curiosa representação de um 
hipopótamo – que representaria Tífon –, mamífero que, segundo Plutarco, os egípcios 
consideravam, juntamente com o crocodilo, como um dos mais ferozes154. As causas 
que terão ditado a origem deste curioso mosaico de Mérida, atendendo ao número de 
figurações extemporâneas ao tema semelhantes a outras encontradas na Europa, 
sobretudo, em Inglaterra, poderão levar-nos a crer que, no século III, as fontes estariam 
já suficientemente dispersas e, consequentemente, passíveis de utilizar no âmbito da 
livre recriação temática. 

 Também nesta capital provincial tem de se contabilizar – com as devidas reservas 
– um fragmento de mosaico com um leão, inscrito, assim como uma pequena ave, em 
painéis individualizados por trança de dois cabos155, cuja cronologia balanceia entre os 

                                                 
148 Parlasca 1959.  
149 Rubio Muñoz 1988, 67-82; Maciel 1996, 144-146; Martin 1902, 312-319; Borges 1986, 57-62 (n.º 14), 
est. XIV; Cristino 1995; Maciel 1996, 147. 
150 Alvarez Martinez 1990, 37-49, n.º 3, fig. 3, láms. 8-20. 
151 Dunbabin 1978, 115 ss. 
152  Cf., v.g., Neal 1981. 
153 Blázquez 1993, 158. 
154 Plutarco, Ísis e Osíris, 50. 
155 Alvarez Martinez 1990, 49-51, n.º 4, láms. 21-22. 
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séculos III e IV156. Alvarez Martinez identifica este fragmento de acordo com a 
tipologia Ia de Stern157. Encontraram-se paralelos, no mosaico de Nora158, de finais do 
século II ou inícios do seguinte, e, mais ou menos próximos, em Esquilino159, Sousse. 
E, mais tardios, os da uilla de Patti, na Sicília160, e em Antioquia, datado já de cerca de 
500161 (vide Iconographia n.º 59). Assim como o fragmento de Astorga, com urso – 
com excelente paralelo em Thuburbo Majus162 – inscrito num círculo (vide 
Iconographia, n.º 10), que aparentemente faria parte de uma série de animais dispostos 
em círculos secantes, com a divindade ao centro, datável do século II. A respeito destes 
fragmentos musivos há a possibilidade de se efectuar uma conotação órfica.  

O troço musivo subsistente, o qual se desenvolve a partir de um esquema já antigo 
de círculos entrelaçados, tem paralelo muito aproximado no pavimento do Palácio Sora 
(actualmente no Museu do Vaticano), datado de meados do século II163. Por outro lado, 
conhecem-se diversos outros mosaicos de tipologia similar associados a tema báquico, 
designadamente, em Sfax, de meados do século III, em Hippo Regius, de finais do 
século III ou começos do seguinte, e em Dougga, com cronologia circunscrita ao século 
IV avançado164. Retornando à hipótese lançada por Regueras, refira-se que o único 
mosaico de Orfeu conhecido no qual se patenteia no centro apenas o busto da deidade, 
se encontra em El Djem e cuja datação é coeva à do nosso exemplar165. 

Face ao exposto, o culto de Orfeu terá sido bastante significativo no extremo 
ocidental do Mundo Antigo, com particular incidência entre os séculos III e IV, ainda 
que subsista em Astigi (Iconographia, n.º 52)166, um único exemplo dum mosaico 
composto, com cronologia mais recuada, figurando num dos compartimentos – 
quadrado com os ângulos côncavos – Orfeu em pé, tocando para a ninfa Eurídice que, 
semi-desnudada, está sentada numa rocha olhando para o seu amado. A cena está 
enquadrada por duas árvores, e o pavimento foi inequivocamente datado do século II, 
enquanto que nos semi-círculos adjacentes figuram um leão e uma gazela, os quais 
decerto estarão relacionados com o mito de Orfeu. Na bibliografia compulsada não 
foram recolhidos paralelos, no entanto, no que concerne ao medalhão de Orfeu, vide um 
paralelo próximo, proveniente da Gália, no qual os animais que escutam o tangido da 
sua lira se encontram, também dispostos em compartimentos individualizados167. 
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1.3.1. A música que encanta 

Apolo e as musas, entristecidos com o malogrado destino de Orfeu, rogaram a 
Zeus que colocasse a sua lira entre as constelações celestes, tendo o pai dos deuses 
acedido ao pedido, e, desde então, a famosa lira, cuja melodia encantava os animais e 
silenciava o murmúrio do vento, passou a iluminar, todas as noites, a esfera celeste. 

                                                 
156 Blázquez et alii 1998, 18-20, n.º 2, láms. 1-2, 22-23. 
157 Alvarez Martinez 1990 32. 
158 Angiolillo 4-6, fig. 3, lám. XXVII. 
159 Blake 1940, 4-6, fig. III, lám. XXVII. 
160 Voza 1983, 16, fig. 13. 
161 Campbell 1988, 57-58, lám. 172. 
162 Cfr., v.g., Alexander e Ben Khader 1994. 
163 Becatti 1975, 173 ss., pl. LXI. 
164 Dunbabin 1978, 257, 262, 268, pl. 87, 132 e 156. 
165 Foucher 1960ª, 8-11, pl. I-II. 
166 Campos Carrasco et alii 2008, 40-47. 
167 Lancha 1981. 
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De facto, Orfeu tangia a sua lira de um modo tão sublime e a sua voz era tão 
melodiosa que maravilhava seduzia aqueles que o escutassem, os ferozes animais 
acolhiam-se junto dele e deixavam-se extasiar pela sua música, os homens acalmavam 
as suas ânsias e as força Natureza rendiam-se pela boa música. Música que, de tão bela, 
restaurava, enfim, a ordem da Natureza. Ao contrário da má música que trazia à 
superfície os vis instintos de homens e de animais. Este facto impeliu Clemente de 
Alexandria (século III) a comparar Cristo e Orfeu: 

«Outro é o cantor que vos proponho: ele não tarda, depressa virá, a quebrar a escravatura 
amarga imposta pela tirania dos demónios e colocando-nos sob o doce e humano jugo da piedade, 
lembrando aos Céus aqueles que tinham sido precipitados sobre a Terra. Só Ele, na verdade, 
amansou os animais mais difíceis, os homens: aves como os frívolos, serpentes como os 
mentirosos, leões como os violentos, porcos como os voluptuosos, lobos como os rapaces»168. 

O príncipe trácio – que teria sido também o inventor da cítara – assumiu-se como 
uma personagem complexa e o seu mito depressa encontrou lugar no universo esotérico, 
porquanto na busca de Eurídice, descobrira o Além que fica para além de nós. Depois 
da sua morte, despedaçado pelas mulheres em fúria, foi divinizado e os mistérios órficos 
que, desde o século II, iam ganhando expressão, assumiram-se já como um culto 
consolidado, sobretudo nos séculos III e IV, quando a sua presença nos opera musiua – 
sobretudo no ocidente peninsular – assumiram um lugar de destaque. 

Por conseguinte, o Orfismo, enquanto doutrina, revelou um simbolismo tal que 
ultrapassou as próprias mitologias helénica e romana, e acabou por assumir também um 
papel basilar na concepção e iconografia do cristianismo primitivo, tal-qualmente 
deixou entrever o trecho de Clemente de Alexandria que citámos. E fundamenta-se esta 
hipótese, não só na ideia de ressurreição, mas também na assumpção do livre-arbítrio, 
na crença da imortalidade da alma e no baptismo, ou seja, a purificação dos bem-
aventurados pela ablução com leite de cabra. Contudo, apesar destas similitudes com a 
doutrina cristã, existem algumas diferenças fundamentais, designadamente, a teoria da 
reencarnação num corpo humano ou num animal, visando, em cada passagem pelo 
nosso mundo dual, a purificação da alma, até à completa isenção do mal, de forma a 
atingir-se definitivamente o universo transcendental.  
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Atendendo às características intrínsecas do Orfismo, estes mistérios foram 
amplamente difundidos entre os diversos grupos sociais greco-romanos. Nos últimos 
tempos do paganismo como religião oficial do Império, as consciências dos seguidores 
de Orfeu estavam, enfim, aptas a receber o Cristianismo que, diga-se, nos seus tempos 
primevos, recebeu influências da iconografia órfica169. Tal parece ocorrer no mausoléu 
de Quintus Apuleius Maximus Ridens, em El-Amrouni170, pelo que é, de todo, verosímil 
que idêntico fenómeno se tenha verificado na ars musiua, tal como sucedeu na 
escultura, com melhor exemplo recolhido numa peça de vulto, datada do século IV, que 
se conserva no Museu Bizantino de Atenas. Na verdade, este artefacto, de notável 
plasticidade, ostenta um carácter funerário inequivocamente cristão e, com toda a 
probabilidade, pode-se encontrar também aqui uma analogia de Orfeu com Jesus Cristo: 

«In Romano-Christian sepulchral art Orpheus represents Christ, the Logos, the Divine 
Musician and Tamer, as in the comparison made between them by Eusebius»171. 

                                                 
168 In Maciel 1996, 144. 
169 Schmidt 1995 205. 
170 Toynbee 1973, 289. 
171 Toynbee 1973, 289. 
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A este facto não deverão ser alheios os mistérios orientais que, desde o século II 
d.C., vinham penetrando neste território. Destaca-se também a aproximação do 
cristianismo à devoção órfica, numa época em que aquela nova religião procurava 
impor-se ao politeísmo inerente ao sistema pagão à altura vigente. Neste contexto, 
poder-se-á contemplar – como dissemos – um abeiramento da religião cristã, devido à 
similitude entre os princípios filosóficos basilares, de génese neoplatónica, e cultuais 
entre ambas.  

Ter-se-á criado, deste modo, uma simbiose entre Orfeu e Cristo, que permaneceu 
na deuotio até à adopção dos cânones definitivos do Cristianismo, pois os opera musiua 
estudados deixam entrever uma dissolução do culto de Orfeu no seio de Cristo, ainda 
que o conceito de paradeisos não se encontre presente em todos os mosaicos analisados, 
pois existirão casos em que se trata apenas de mero gosto pela iconografia, seja pela 
oportunidade de ostentar uma significativa quantidade e variedade de animalia quae 
lacte aluntur, seja por explicar a paz e a ordem através da razão da própria natureza172.  

Mas, para além da identificação de Orfeu com Cristo, fenómeno que já não nos 
oferecerá quaisquer dúvidas, existem outras conotações estudadas, designadamente a 
simbologia de Daniel e os leões e do Bom Pastor, este último, aliás, vastamente 
representado em contexto cristão173, como refere, também, Maria de Fátima Eusébio: 

«Para os cristãos primitivos o Bom Pastor converte-se na figura religiosa soberana para 
sintetizar a ideia da salvação e figurar Jesus como o Messias Salvador. Ele é o condutor e protector 
das ovelhas, identificadas como sendo os fiéis ou as suas almas, a quem transmite os seus 
ensinamentos e alumia no caminho para a eternidade. Um conteúdo simbólico que era facilmente 
descodificado pelos cristãos, o que justifica a importância que este modelo iconográfico alcançou, 
aparecendo representado na maioria das catacumbas e sarcófagos. Existem igualmente alguns 
epitáfios com este tipo de figura, e aparecia também em medalhões e lucernas da época, objectos 
móveis que contribuíram para a sua divulgação. Uma presença tão vasta que nos permite inferir 
que a figura do Bom Pastor no período paleocristão ocupava a posição e importância que na 
actualidade é consagrada à imagem de Cristo Crucificado»174.  
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No entanto, através da observação de uma placa de marfim esculpida em baixo-
relevo, proveniente de Florença e datada dos finais do século IV, abre, em termos 
iconográficos, uma nova possibilidade de leitura, designadamente a identificação de 
Orfeu com Adão no Paraíso, vivendo em plena harmonia com os animais175: 

«A Romano-Christian Eden such as this must lie the scene of Adam and Eve in Paradise 
with the animals reworked in Carolingian times on half an ancient diptych»176.     

Esta relação não se nos afigura, apesar da similitude iconográfica, tão imediata e 
directa com o mito de Orfeu, porque Adão encontra-se em harmonia com os animais, 
mas no Paraíso, antes de ter cometido o pecado original e de a ordem das coisas se ter 
desmoronado num mundo dual onde predomina o bem e o mal.  

Trata-se, pois e, apesar de anunciar uma harmonia entre as forças chãs, de uma 
representação “paralela”, porquanto Orfeu habitava o mundo dual e era a sua música – a 
boa música – que o ordenava, equilibrando as diversas forças. Esta boa música, assim 
como as demais belas-artes, carreavam uma forte simbologia de cultura e erudição que 
levou a que uma determinada classe social, culta e letrada, usasse tais referenciais para 
                                                 
172 Alvarez Martinez 1994, 226. 
173 Toynbee 1973, 290. 
174 Eusébio 2005, 21; sobre esta matéria vide, também, Leclercq 1938; e Garcia y Bellido 1950, 3-12. 
175 Toynbee 1973, 294-295; Barral i Altet 2006, 232. 
176 Toynbee 1973, 294. 
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as acompanharem na “outra vida”. Será, pois neste contexto que se deverá, pois, 
integrar, a título de exemplo, o sarcófago das Musas, proveniente de Chelas (Lisboa).  

Vitrúvio escreveu que o bom executante do ofício de arquitecto devia ter 
conhecimentos musicais para controlar os preceitos da harmonia e da matemática. A 
propósito da «relação da música com o trabalho do arquitecto» deixou o seguinte 
registo: 

«Também nos teatros são colocados, em celas sob os degraus, vasos de bronze a que os 
gregos chamam e cheia, de acordo com a gradação dos sons, numa relação matemática; são 
dispostos a espaços na cávea, de modo a produzirem acordes musicais, ou seja, concertos 
diatessaron e diapente até disdiapason, a fim de que a voz do actor, auxiliada pelo incremento do 
som ressoando através destas disposições dos vasos, percutindo-os, chegue mais clara e suave aos 
ouvidos dos espectadores»177. 
 

 
1.4. Diana  
 Antes de Ártemis – a quem os latinos integraram no seu agreste panteão como 
Diana, a deusa dos bosques –, há que referir que a lenda remete o seu nascimento para 
Rinia. De acordo com uma das vulgatas mais generalizadas, foi a própria Ártemis quem 
fez nascer o seu irmão gémeo Apolo. Esta deusa era a filha virgem de Zeus e de Leto, 
desconfiada e vingativa, que transformava os seus opositores em cervos e depois 
comprazia-se a vê-los a ser devorados pelos seus cães.  

Hipólito, filho de Teseu, rei de Atenas, que matara o Minotauro, dedicara-se 
fielmente à deusa que lhe exigia o celibato. Contudo, Fedra, sua madrasta, apaixonou-se 
por Hipólito, mas ele manteve-se fiel a Ártemis. Rancorosa, Afrodite ofendeu-se com a 
recusa amorosa de Hipólito, atentou o espírito de Fedra e esta contou ao marido, Teseu, 
que Hipólito tentara violá-la. Furioso com tal perfídia, Teseu invocou o deus dos mares, 
Posídon, para que vingasse a honra da esposa. O deus anuiu e, quando o jovem Hipólito 
passeava à beira-mar no seu carro puxado por belos ginetes, levantou-se um monstro 
marinho que, assustando os animais, o fizeram cair, tendo os cavalos, nervosos, 
pisoteado Hipólito178, matando-o acidentalmente.  
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Entretanto, chegara ao conhecimento de Teseu o plano urdido pela bela Afrodite, 
para que o seu filho morresse e desesperou, enquanto Fedra, tomada pelos remorsos, se 
enforcou. Ártemis, atormentada pela morte do seu fiel companheiro, recorreu aos 
favores de Asclépio – filho de Apolo, o seu irmão gémeo –, que acedeu devolver a vida 
a Hipólito e, em troca da graça, a deusa prometeu conceder-lhe a sua eterna protecção. 
Todavia, tal como preconizara, teve receio dos deuses dos Infernos, pois estes estavam 
enraivecidos e o próprio Plutão dirigiu-se a Júpiter dando-lhe nota do sucedido. O pai 
dos deuses encontrou a razão na queixa do senhor dos Tártaros e, fazendo justiça, 
lançou um raio sobre Esculápio. Ao saber que Júpiter aniquilara o seu próprio neto, 
Apolo matou os Ciclopes, lançou-se contra o pai e provocou grandes desacatos. Júpiter, 
intentando males maiores, acedeu receber Esculápio no Olimpo, tornando-o também 
assim numa divindade. 

                                                 
177 De Architectura, I, 9. 
178 A associação de Hipólito – figura integrada no ciclo grego de Teseu – a Diana deverá ser tardia e o seu 
surgimento neste contexto poderá estar associado ao mito grego, no qual Hipólito foi morto por cavalos, 
justificando-se, desta forma, a interdição daqueles animais nos perímetros sagrados (Rodrigues 2005, 
266).   
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Ártemis entregou Hipólito aos cuidados da ninfa Egéria, passando a viver nos 
bosques de Diana, no Lácio. O jovem habitava a floresta e exercitava-se na caça e na 
luta com animais ferozes. Mas, ainda receosa com o que lhe pudesse suceder, Ártemis, 
outorgou-lhe o nome Vírvio, cujo significado é «duas vezes homem». A sua origem é 
evidentemente latina e poderá ser interpretado como genius loci. E, mais tarde, 
concedeu-lhe mesmo permissão para desposar a ninfa Arícia. 

 Ártemis era a deusa da Natureza, mas o seu carácter era impiedoso com os 
animais e com as mulheres que se entregavam aos prazeres do amor, ainda que 
amparasse as grávidas (era a deusa dos partos) e os seres cândidos, desde que fossem 
jovens e puros. Segundo parece, o seu culto – por vezes violento – terá sido levado para 
Itália por Orestes, por volta do século VI a.C., o que, de algum modo, explicava a 
crueldade dos seus rituais. Na verdade, a iconografia atida a esta divindade sofreu, ao 
longo do tempo, grandes alterações, conforme, aliás, se pode constatar através da 
observação da imagem da deusa concebida no século V a.C. e as que datam já do 
período clássico e helenístico, quando parece que a sua imagética – mais humanizada, 
naturalista e já sem asas – se parece impor, prolongando-se o modelo, por norma 
integrando um cervo, com a deusa carregando um arco e aljava. Ártemis acabou por se 
fundir com a Diana romana, adquirindo ainda um carácter mais macio e lunar, oposto ao 
do seu irmão gémeo que simbolizava o Sol179, tornando-se sobretudo a deusa da luz.  

Não há dúvidas de que o mito de Diana tem origem grega e, muito provavelmente, 
foi levado para Itália meridional, no século VI a.C., por intermédio das colónias gregas 
que ali se haviam instalado. Ou, então, tal como sucedeu com os cultos de Apolo e de 
Herácles/Hércules, tenha chegado aos romanos por intermédio dos etruscos. Seja como 
for, Diana é uma deusa itálica, ou, mais concretamente, latina180 e a sua introdução em 
Roma estará, deveras, relacionada com o movimento político-militar encabeçado pela 
Vrbs quando arrogou o controlo da confederatio, assumindo Diana o comando do 
panteão e, nessa perspectiva, o templo a ela dedicado, no Aventino, seria uma réplica do 
de Arícia: 
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«a formulação em seu torno explica-se porque o culto de Diana foi desde muito cedo identificado 
com o da Ártemis dos Gregos. Como deusa itálica, apesar do ritual, Diana teria uma mitologia 
muito pobre, colhendo na tradição grega todo o conteúdo lendário (…). No caso de Diana, não se 
trata, contudo, da mesma deusa, mas sim de uma identificação de atributos, entre deuses com 
povos da mesma extracção cultural, como aliás acontece com a maioria das divindades romanas, 
relativamente às gregas. O mito romano, porém, parece relacionar apenas as personagens 
envolvidas, na sua maioria de origem igualmente grega, transferindo-as para cenário itálico»181. 

Existiam, para além do erigido no Aventino, outros templos ou lugares sagrados 
devotados ao culto de Diana, tais como, por exemplo, o de Diana Tifatina (Cápua), o de 
Diana Nemorensis ou «dos Bosques», estes últimos em Arícia, perto de Roma, junto às 
margens do lago Nemi. Ainda em Roma os santuários dedicados à deusa recebiam a 
designação de diania, nome associado à matilha de cães que despedaçou Actéon. 

* 
                                                 
179 Este antagonismo entre gémeos, como vimos, não é um fenómeno único, pois, tem sido recorrente em 
diferentes cosmogonias antigas, como Apolo e Diana, Rómulo e Remo, Castor e Pólux (os Dióscuros) ou, 
no âmbito da tradição judaico-cristã, Abel e Caim (Antigo Testamento, Livro do Génesis, 4, 1). Os 
gémeos personificarão a encarnação dual do nosso mundo, o Sol e a Lua, o forte e o fraco, o generoso e o 
egoísta, o mortal e o imortal, etc.  
180 Dumézil 1987, 409. 
181 Rodrigues 2005, 265. 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

No território hispânico recolhemos quatro mosaicos alusivos ao tema Diana 
Caçadora, sendo dois deles morfologicamente muito aproximados: o que foi descoberto 
em Comunión (Iconographia, n.º 01)182 – encontrando-se hoje à guarda da Real 
Academia de Historia –, com a figura da deusa e do cervo bastante destruídos, ainda que 
inclusos numa estrela de oito pontas formada a partir da intercepção de dois quadrados, 
cuja cronologia se circunscreve ao século IV. Diana caçadora teve grande aceitação no 
mundo Antigo e Tardo-Antigo – inclusivamente no meio castrense –, sendo, também 
por isso, um tema frequente na musivária romana. Assim, e para além dos exemplos 
hispânicos, encontra-se ainda bem representada, durante os severos, no Norte de África, 
designadamente, em mosaicos de Oudna, Cartago, Bir-el-Ksor, Smirat, Sousse, etc.183. 
Encontra-se, ainda em África, em Útica184 e no triclínio da “Sollertiana Domus”, em 
Thydrus, dos finais do século II185. Fora de África o tema foi igualmente bastante 
apreciado, sobretudo durante a romanidade tardia186. A Diana do mosaico de uilla de 
Prado (Iconographia, n.º 08), apesar de se inscrever num quadrado e de se encontrar 
igualmente danificada, o tratamento algo ingénuo da figura é semelhante ao anterior, 
cuja cronologia aponta para os primeiros decénios do século IV, e, acaso, poderão 
ambos terem sido produzidos pela mesma oficina ou com recurso a “cartão” similar; um 
terceiro mosaico, este Baños de Valdearados – Mosaico B (Iconographia, n.º 03), ainda 
que recorrendo ao octógono para enquadrar a imagem, data já do século V e a eventual 
deidade está muito arruinada, parecendo-nos – apesar da “tradição” mosaística lhe 
imputar o título de Diana – que os vestígios existentes são insuficientes para poder 
classificar, sem reservas, este pavimento como uma diania187.  

Finalmente, o último mosaico de Diana que compulsámos reporta-se a um 
pavimento já desaparecido de Villabermudo (Iconographia, n.º 07)188, Herrera de 
Pisuerga, mas se o desenho que integra a colecção de Fontaneda, de Aguilar de 
Campoo, estiver correcto, este será – sem dúvida – o mais helenístico dos mosaicos 
dedicados a Diana que compilámos, com referencial na uilla constantiniana de 
Antioquia189. De facto, a sua notável estrutura compositiva, que assume inusitada 
dinâmica e qualidade plástica – de alguma forma mais próxima da escultura se 
atentarmos, em pormenor, no exemplo, da obra-prima de Leócares – contrasta com os 
outros exemplos apontados, sobretudo se considerarmos a sua cronologia, igualmente 
bastante avançada no tempo. Outro aspecto a destacar prende-se, inequivocamente com 
a expressão planetária, pois associa-se a uma abside conchada, uma representação 
claramente lunar, cuja interpretação ainda assim pode revestir-se de um carácter 
dúplice, designadamente, lua-cheia e quarto lunar ou uma alusão ao seu irmão gémeo, 
porém de signo oposto, designadamente sol (Apolo) versus lua (Diana).   
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E aqui aportados, não poderemos esquecer a árida Diana ter amaciado a sua forma 
helenística durante o império de Augusto, cujo papel religioso se foi dissolvendo, em 
certa medida, como irmã de Apolo, o seu protector oficial. Encontrou, pois, a partir de 

                                                 
182 Blázquez 1982, 13-16, n.º 2, fig. 3, lám. 41. 
183 Cfr., v. g., Dunbabin 1978. 
184 Alexander et alli 1976, 8, láms. V, XXXVIII. 
185 Foucher 1961, lám. XVII. 
186 Blázquez 1982, 14-15. 
187 Guardia Pons 1992, fig. 15; López Monteagudo et alii 1998, 16-18, n.º 2, fig. 3, láms. 3-4, 33. 
188 Perea Yébenes 2003, 112; Oliveira, 2003, 58. 
189 Levi 1947, 240, lám. LVI a. 
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Nerva, os caminhos da natureza – o eterno retorno dos romanos –, transformando-se em 
exímia caçadora, já longe do carácter maléfico que herdara de Ártemis. 

Sendo como caçadora que é representada na iconografia oficial e está sempre 
junto dos olímpicos. Por todas estas razões, afigura-se vulgar o facto do hispânico 
Adriano, um ferrenho venador, que se fez acompanhar de Diana num dos medalhões 
mudado para o arco de Constantino, a ter adoptado como deusa de sua devoção pessoal, 
pelo menos formalmente e na:  

«su línea de exaltación oficial de divinidades tradicionales, al modo de un “nuevo 
Augusto”, aunque no parece incluirse en el repertorio de sus creencias más personales, la 
preferencia por esta diosa de personalidad compleja y antiquísimo arraigo en Italia y en la historia 
primitiva de Roma, obedece a diversas razones. Su antiguo papel político se diluye en época 
imperial, cuando Augusto fomenta su aspecto más helenizado como la hermana de su protector 
oficial Apolo. A partir de Nerva será venerada sobre todo como una diosa de la naturaleza, 
destacada como cazadora: iconografía habitual en acuñaciones monetarias y en estatuaria. Aparece 
siempre en el contexto de la religiosidad oficial unida a los demás olímpicos y se soslayan sus 
aspectos más “inquietantes”». 

1.5. Suplício de Dirce 
A mulher do rei Lico de Tebas, Dirce, enciumada com a beleza de Antíope, 

tratava-a como uma escrava, com a conivência do monarca de Tebas. E os seus filhos, 
Anfíon e Zeto, cujo pai era Zeus, foram expostos no cume de uma montanha, assim que 
nasceram em Êleuteres. Os meninos foram encontrados e criados por um pastor: Zeto, o 
mais robusto, dedicou-se aos trabalhos manuais e mais pesados, como a agricultura, a 
criação de gado e, até mesmo, a luta; Anfíon, pelo contrário, mais sensível, dedicava-se 
à música, tangendo uma lira que, um dia, Hermes lhe oferecera. Os dois irmãos eram 
bastante unidos, ainda que costumassem discutir as probidades das artes de cada um, e, 
não raras vezes, o coração de Anfíon lhe indicava o caminho da humildade, ao ponto de 
recusar as virtudes da sua música, para satisfação de Zeto. 
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Enquanto isso, numa noite, as correntes que prendiam Antíope caíram 
milagrosamente e, aproveitando o facto, escapuliu-se do palácio sem que a guarda se 
apercebesse. Dirigiu-se à montanha e perscrutou-a até que encontrou a cabana onde 
viviam os seus filhos. Estes reconheceram-na de imediato, mas em simultâneo foram 
apoderados por um inabalável desejo de vingança. Desceram a montanha, penetraram 
silenciosamente no palácio e mataram o rei Lico. Mas em relação a Dirce, que durante 
tanto tempo torturara a sua mãe, destinaram-na a cruel suplício. Por conseguinte, 
ataram-na viva a um touro que, na sua desenfreada correria, a arrastou pelo chão, até 
que a despedaçou contra os rochedos190. Os restos mortais de Dirce foram deixados 
insepultos, num local onde haveria de brotar uma nascente, mais tarde, conhecida por 
Fonte de Dirce191. 

Depois destes trágicos episódios, os dois irmãos governaram Tebas, e erigiram ao 
redor da cidade possante muralha, cujas pedras o próprio Zeto carregava, enquanto 
Anfíon, sentado numa rocha, se limitava a atraí-las ao som da sua lira. Depois de 
construída a muralha de Tebas e vivendo aquela cidade em paz, Anfíon desposou 
Níobe, irmã de Pélops e filha de Tântalo. Desse casamento terão nascido, segundo os 
principais mitógrafos, catorze filhos, sete rapazes (Sípilo, Eupínito, Ismeno, 

                                                 
190 Grimal 2004, 28.  
191 Schmidt 1995, 90.  
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Damasícton, Agenor, Fédimo e Tântalo) e sete raparigas (Étodea, – ou Neera –, 
Cleodoxa, Astíoque, Ptia, Pelópia, Asticracia e Ogígia)192. Orgulhosa da sua prole, 
Níobe considerou-se superior a Leto que tivera apenas um filho e uma filha. A deusa, 
todavia, escutou-a e solicitou aos gémeos Ártemis e Apolo que a vingassem.  

Por conseguinte, e ainda de acordo com o mito, Ártemis frechou as raparigas e 
Apolo fez o mesmo aos rapazes, os quais ficaram dez dias expostos e, apenas ao décimo 
primeiro, os próprios deuses deram-lhes sepultura. Uma versão mais moderna do mito, 
no entanto, afirma que, amargurada pela perda dos filhos, refugiou-se junto de seu pai, 
em Sípilo, na Ásia Menor, onde os deuses a transformaram em rocha, porém os seus 
olhos continuam a chorar e, consequentemente, ter-se-á instituído o costume de visitar a 
nascente que, um dia, fora a orgulhosa e feliz Níobe193.     

* 

Dos mosaicos abordados no presente estudo, apenas, dois são alusivos ao Suplício 
de Dirce, relatando o episódio descrito por Eurípides e recolhido por Pausânias. Estes 
mosaicos hispânicos terão seguido modelos diferentes, ainda que de qualidade: o 
primeiro, datando da segunda metade do século II, proveniente de Sagunto 
(Iconographia, n.º 26)194, está inscrito num medalhão octogonal que ocupa o centro do 
mosaico, estando Dirce caída no chão, suplicando, em vão, o perdão dos jovens irmãos 
Anfíon e Zeto, que pretendem assim vingar a sua mãe, amarrando a ciumenta Dirce a 
um possante touro195. No mosaico de Sevilha (Iconographia, n.º 50), a composição 
ocupa todo o campo do pavimento de fundo branco, não sobressaindo qualquer 
ornamento complementar ao episódio narrado – fenómeno que, aliás é raro encontrar 
numa cronologia tão avançada como no caso vertente196; aqui, Dirce encontra-se já 
amarrada a um touro, que é acossado pelos vingativos irmãos, quando um deles, com 
um pedum e uma túnica, vai fustigando o animal que, assustado, começa a sua 
desenfreada passada, arrastando Dirce, até lhe causar a morte. A propósito, dos 
tormentos femininos Durán Penedo referiu: 
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«En los mosaicos alusivos a motivos literaríos, las figuras femeninas no suelen presentar 
aspectes positives, a excepción de la ninfa Galatea.  

En este caso, recibe el castigo por parte de los elementos masculines por excelencia: el 
hombre y el toro, quienes lanzando su cuerpo a una fuente – no olvidemos que el agua es un 
elemento purificador – triunfaràn sobre la envidia y el orgullo. En definitiva, las diversas 
representaciones femeninas en los mosaicos hispanos alto-imperiales, a pesar de mostrarse bajo el 
simbolisme religioso, no dejaràn de emitir mensajes adaptades a la sociedad patriarcal establecida. 
Por este motivo, la condición femenina se mantendría siempre en segundo plano respecto a la 
masculina. 

Tanto Pentesilea como Dirce se asocian con aspectos repudiades por la Sociedad romana. 
La mujer luchadora, en el caso de Pentesilea, quien pretende equipararse al hombre, y la 
representación del orgullo y la envidia, en la figura de Dirce.  

En la distribución espacial de los motivos iconogràficos femeninos (…), observamos como 
en general y, en la mayoría de los casos, forman parte del motivo principal y el papel secundário 

                                                 
192 Ainda que na tradição homérica se contém apenas doze filhos (seis rapazes e seis raparigas) e 
Heródoto de Heracleia considere somente cinco filhos, dois rapazes e três raparigas (cfr. Grimal 2004, 
331). 
193 Grimal 2004, 331-332. 
194 Durán Penedo 1993, 333-334, n.º 105; Durán Penedo 1996-1997, 697. 
195 Durán Penedo 1993, 333-334, n.º 105; Durán Penedo 1996-1997, 697. 
196 Blázquez 1982, 25-30, n.º 10, láms. 7-9; Durán Penedo 1993, 335-336, n.º 106, lám. LVI. 
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queda relegado para aquellas figuras como las de menades, nereidas y estaciones, que en muchas 
ocasiones desempefian una pura función de relleno»197. 

Existem, para este mosaico, referenciais, por exemplo, em Aquincum, Hungria, de 
meados do século III198 e nos de Piazza Armerina, onde ressalta também a similitude 
com o touro de Ecija199. No que concerne ao arbusto que integra a cena no espaço 
campestre, refira-se que existe um exemplar próximo na “Casa de Isguntus”, em Hippo 
Regius, datado entre 310 e 330200.  

 

2. ANIMAIS-METAMORFOSE 

2.1. Rapto de Europa por Zeus transformado num touro 
Europa foi o nome que receberam diversas heroínas, designadamente a filha de 

Tício, uma das Oceânides, assim como a mãe de Niobe e também a filha do Nilo. 
Dentre elas destaca-se, a filha de Agenor – rei da Fenícia, filho de Posídon e da 
Oceânide Líbia201 – e de Telefassa. É esta a Europa que foi amada por Zeus. Esta última 
tradição revela que, um dia, a divindade viu Europa e as suas companheiras a brincar na 
praia de Sídon – ou de Tiro, consoante as versões – e, imediatamente, sentiu-se 
arrebatado pela sua beleza. Indeciso sobre qual a melhor forma de abordar a jovem, 
optou por se metamorfosear num possante e alvo touro, cujos chifres lembravam duas 
luas, tal-qualmente em quarto crescente. O animal caminhou praia fora e deitou-se aos 
pés da formosa Europa. Esta, receosa, afastou-se, mas vendo quão manso era o touro, 
aos poucos, foi ganhando coragem e, aproximando-se dele, acariciou-o. Depois, já mais 
à vontade, experimentou saltar-lhe para o dorso. Assim que Zeus sentiu Europa nas suas 
costas, levantou-se num ímpeto e desatou a correr desenfreadamente na direcção do 
mar, com a jovem em pânico agarrada às suas hastes, enquanto gritava que a deixasse. 
Alheio às súplicas de Europa, o touro embrenhou-se mar adentro, passando as vagas e, 
nadando muito para além delas, deu à costa na ilha de Creta.   

77 

 

Em Gortina, num lugar sombreado por plátanos – que em memória do sucedido 
jamais perderam as suas folhas, junto a uma fonte, Zeus consumou, enfim, o seu amor 
por Europa, do qual nasceram três filhos: Minos, Sarpédon e Radamante – ainda que, 
por vezes, se atribua a Europa também a maternidade de Dodoneu e de Carno, por quem 
Apolo viria a apaixonar-se. Zeus deixou a Europa três presentes que garantiriam a sua 
protecção em Creta: Talo, o homem de bronze, que vigiava a linha de costa, impedindo 
que estranhos ali desembarcassem; um cão de caça excepcional e um arco com setas que 
nunca falhavam o alvo. 

Com a anuência de Zeus, Europa casou com Astérion, rei de Creta, que tomou 
como seus os filhos do deus. Europa, quando morreu, recebeu honras divinas:  

«Como lembrança daquela que, vinda da longínqua Fenícia, quisera aproximar-se de um 
mundo desconhecido, os Antigos deram o nome de Europa a uma das quatro partes do mundo, 
enquanto lhe organizavam um culto, e os próprios irmãos que tinham partido em sua busca 
fundavam colónias»202.  

                                                 
197 Durán Penedo 1996-1997, 697. 
198 Kiss 1973, 19-20, láms. IV-5. 
199 Pace 1955, 57, lám. VIII, fig. 16  
200 Dunbabin 1978, 55, fig. 29, lám. XIV. 
201 Schmidt 1995, 113. 
202 Schmidt 1995, 114. 
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Enquanto isso, a memória do resplandecente touro em que Zeus se havia 
metamorfoseado originou uma constelação que se constituiu num dos signos do 
Zodíaco203. O culto do touro surge já no III milénio a.C. junto dos hebreus (o culto de 
El, proibido por Moisés), encontrando-se também presente, entre outros, na cultura 
minóica, assumindo o carácter terrífico do Minotauro que habitava o labirinto; enquanto 
isso, os gregos pressentiram no animal o vigor e a força desenfreada, pelo que foi 
associado a Poseídon, o deus dos mares e das tempestades204; e, mais tarde, ressurgiu 
em Roma associado, não só aos cultos dionisíacos, mas aos mistérios mitraicos, de 
origem iraniana, e muito apreciados nos meios castrenses, sobretudo, desde o século II 
d.C.  

* 

Ora, aqui aportados e confrontando o fragmento da métopa de Salinas, datado do 
século VI a.C., constatou-se já a existência de um modelo simbólico, o qual, séculos 
depois – designadamente no âmbito da musivária romana –, e apesar de pontuais 
alterações no âmbito da compositio, parece evidente no ordenamento observado no 
baixo-relevo de Salinas (isto é, na essência da figuração sagrada: Europa montada no 
dorso do touro):  

«En Oriente la diosa Astarté se asimila también a Europa, según se deduce de Luciano de 
Samosata (…) que refiriéndose al grand templo de Astarté en Sidón, relata cómo uno sacerdote del 
lugar le había confiado que, en realidad, el santuario estaba dedicado a Europa-Elat, sendo el toro 
una de las formas del dios El, que atravesó el mar junto a sus paredros Asherat, suplantada en baja 
época por Astarté (…). En el mismo tratado sobre la diosa siria, Luciano dice que la moneda que 
usaban los sidonios mostraba a Europa sentada sobre el toro-Zeus, y así se halla documentada en 
ases de Sidón, de los siglos II y I a.C. y I y II d.C., donde la princesa aparece montada sobre el toro 
que cabalga briosamente hacia la izquierda, agarrándose con la mano izquierda al cuerno del 
animal, mientras que con la derecha sujeta el velo arqueado sobre su cabeza»205.  
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Este facto, de per si, possibilita a identificação do episódio mitográfico, não só ao 
nível da ars musiua, mas igualmente na numismática, na escultura, na pintura e nos 
mosaicos.  

Neste contexto, quer nos mosaicos indicados, quer noutros objectos onde se 
encontra figurada a representação do Rapto de Europa, na sua forma mais ou menos 
estandardizada, e atendendo ao mosaico de Emerita Augusta, datado do século II206. 
Para este mosaico detectámos também bons paralelos na Gália, num emblema 
procedente de Cannes, do século II207, em Rodes208, e num excelente pseudo-emblema 
do Templo da Fortuna em Préneste, Palestrina209, pois, de facto, o touro, carreando a 
bela Europa, segue em desenfreada corrida mar adentro, como deixa subentender uma 
série de linhas ondeadas, interrompidas e desencontradas umas das outras, técnica que 
se patenteia, aliás, em todos os mosaicos referidos (Iconographia n.º 62).  

O segundo pavimento que estudámos patenteia igualmente um painel figurado 
com o rapto de Europa, estando a assistir as amigas que com ela brincavam na praia e, 

                                                 
203 Grimal 2004, 161. 
204 Chevalier e Gheerbrant 1994, 651-652. 
205 López Monteagudo e San Nicolás Pedraz, 453-454. 
206 Blanco Freijeiro 1978, 28, n.º 4, lám. 5. 
207 Wattel-de-Croizant 1994, 55-56, fig. 3.  
208 Mosaico de Rodes (in López Monteagudo e San Nicolás Pedraz, 453-454). 
209 Wattel-de-Croizant 1994, 45-50, fig. 1. 
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no lado oposto, Eros brande um thyrsos. Este mosaico, contudo, apresenta uma 
característica extemporânea no âmbito da descrição mitógrafa, designadamente com a 
introdução de um Eros alado, assim como revela uma execução muito débil no que 
respeita ao tratamento plástico dado às personagens210. São relativamente frequentes as 
representações do Rapto de Europa fora da Península Ibérica, no entanto, a figuração de 
erotes integrados na cena são mais raros, com exemplos em Corinto, em Esparta e em 
Djemila211 (Iconographia n.º 32). 

Razão que nos permitirá colocar duas hipóteses: ou subjazeu à sua fábrica um 
modelo de fraca qualidade ou, por outro lado, nem sequer terá existido tal protótipo, 
sendo inclusive duvidosa a cronologia apontada, século IV. Face ao contexto 
referenciado, será possível, neste caso concreto, poder admitir-se um avanço da sua 
datação, pelo menos, até aos inícios do evo seguinte.  

E assentamos este nosso pressuposto porque, face ao exposto e, para além de ter 
sido executado numa época tida já como de desagregação do Império Romano212, 
poderá considerar-se que o encomendante deste mosaico fosse um conhecedor e/ou 
devoto da religião antiga, podendo, assim, considerar-se como um elemento da 
“resistência” pagã face ao avanço do Cristianismo. Por conseguinte, o modelo seguido 
pelos artesãos é demasiado incipiente, podendo considerar-se, inclusivamente, válida a 
hipótese de ter sido através de uma descrição do encomendante que se constituiu o 
desenho-base.  

Por outro lado, importa ainda referir que esta temática, é, como vimos, escassa na 
Península Ibérica, entendendo Dúran Penedo que este fenómeno estará de alguma forma 
relacionado, pelo seu valor patriarcal, com o elevado nível cultural do encomendante, 
razão esta que justifica pelo facto dos aludidos pavimentos serem oriundos das 
províncias em que o processo de romanização foi particularmente incisivo e, por 
conseguinte, se vivenciou o fenómeno da romanidade de forma mais intensa:  79 

«Respecto a las metamorfosis, el Rapto de Europa no es una temática abundante en nuestra 
Península. Deja claro el poder de Zeus, tal vez, el poder del gobierno, si bien esta apreciación, 
dada la escasez de representaciones, nos cuesta creerla y nos inclinamos mas por una asociación 
patriarcal vinculada al alto valor decorativo de estàs imàgenes y al indicador de un alto nivel 
cultural del proprietario. Su localización en la Baetica y en la Lusitania corresponde a los sectores 
màs romanizados de la Península»213. 

2.2. Actéon transfigurando-se em veado e a ser devorado pelos seus próprios cães 
Actéon, filho de Apolo e da ninfa Cirene, foi educado pelo centauro Quíron que o 

introduziu na arte da caça, tendo-se tornado um intrépido venador. Um dia, segundo 
continua a narrativa, a altiva Ártemis foi, inadvertidamente, surpreendida por Actéon 
quando se banhava nua numa cascata no cume de Citéron. Vingativa, a deusa 
transformou o jovem caçador num veado e acossou os cinquenta cães da sua matilha 
que, desconhecendo tratar-se do seu possuidor, o mataram e devoraram. Depois, 
perdidos, percorreram a floresta, ganindo, em busca do dono, até que foram dar à gruta 

                                                 
210 Blázquez 1981, 50-54, n.º 32, lám. 39 C; Durán 1993, 221-223, n.º 55, fig. 40. 
211 Blázquez 1981, 53. 
212 Sem que tal qualificativo se identifique, de modo algum, com o fim do Império Ocidental “decretado” 
em 476 com a deposição de Rómulo Augustulo, como foi aliás apanágio da antiga historiografia.  
213 Durán Penedo 1995-96, 698. 
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do velho Quíron que os consolou esculpindo uma estátua de Actéon214. Outra narrativa 
acerca de Actéon, além de lhe atribuir distinta filiação – pois considera-o filho do pastor 
Aristeu e de Autónoe – diz-se que se tornou, graças aos conselhos sábios do velho 
centauro Quíron, num exímio caçador. Mas, ao que parece, o jovem tebano era vaidoso 
das suas qualidades, e gabou-se de ser melhor caçador que Ártemis, a qual, 
aproveitando uma falta de Actéon, deu-lhe a aparência física de um veado que os seus 
cinquenta cães abateram, havendo alguns mitógrafos que consideram os cinquenta dias 
em que a vegetação deixa de viver como um signo do malogrado Actéon215. 

* 

A iconografia de Actéon encontra-se estandardizada, desde há muito, conforme se 
patenteia, aliás, no baixo-relevo esculpido no friso do templo E de Selinonte (no Museu 
Arqueológico), datado da primeira metade do século V a.C.216 e, cuja tipologia se 
poderá enquadrar ainda no contexto da arte grega arcaica: a deidade desnudada 
permanece de pé, em posição frontal, com a cabeça a transmudar-se em veado, com as 
suas longas e trabalhadas hastes, a ser atacado pelos seus próprios cães, enquanto a 
vingativa Ártemis, envergando longa túnica e o cabelo comprido, amarrado por uma 
fita, observa, impávida, o triste destino do filho de Apolo. Esta mesma representação, 
nalguns casos, como o de Conimbriga, por exemplo, onde Actéon enverga uma túnica 
assumiu contornos distintos, mas em todas as representações o infeliz Actéon brande 
um pedum, com o qual tenta, infrutiferamente, proteger-se dos animais enfurecidos.  

Actéon, talvez pelo seu destino, acabou mais ou menos relegado para um canto 
relativamente obscuro da mitologia clássica, sendo rara a sua reprodução iconográfica 
na Hispânia, pois, em toda a bibliografia compulsada relativa aos mosaicos deste 
território, apenas lográmos encontrar, no mosaico conimbrigence, uma figuração da sua 
metamorfose, ainda que tal mito se encontre também representado num candelabro que 
se encontra no Museu Arqueológico Nacional de Madrid. A presença do mito da 
transformação de Actéon (Iconographia n.º 72), no entanto, é relativamente o mito de 
Ácteon encontra-se presente, entre outros, em Ivajlovgrad, na Bulgária, numa uilla 
erigida durante o império de Adriano217, em Óstia, do século III218, em Circenster, de 
finais do século II ou começos do seguinte219 e em Nimes, datado entre ao meados e os 
finais do século II220. 

80 

Nesta perspectiva, a representação musiva da mutação de Actéon num veado 
patente num dos mosaicos da “Casa dos Repuxos”, em Conimbriga221, constituirá mais 
um elemento que nos permite caracterizar aquele conjunto de mosaicos deveras 
singular, onde sobrevive, ainda que envergando uma roupagem distinta, a representação 
deste mito da Hélade arcaica. Este facto, aliado ao carácter singular do pavimento ora 
em análise, que foi descoberto numa cidade provinciana, longe dos principais centros 

                                                 
214 Grimal 2004, 5. 
215 Schmidt 1995, 19-20. 
216 Bruneau 2006, 43-45. 
217 Midlanova 1965, 38-39, figs. 2-5. 
218 Becatti 1961, 189-190, n.º 359, ests. XCIV-XCVII. 
219 Rayney 1973, 49, fig. 12. 
220 Darde 1985, 47-59. 
221 Oleiro 1992, 41-44, 46-47 e 49-51, n.os 1.3, 1.7, ests. 5, 10 e 12; Mourão 2008, 53-55. 
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cosmopolitas da antiga Hispania, sugere que Actéon poderá, então, ter reemergido 
como uma personagem citadina222,  

Na verdade, Bairrão Oleiro identificara já naquela cidade uma escola de mosaicos 
distinta das demais223. Mas quem eram, afinal, os encomendantes e os artistas-artesãos 
que construíram aqueles mosaicos? Na verdade, existem no peristilo daquela domus 
outros intrigantes painéis musivos: uma figuração de Belerofonte, montado no cavalo 
alado Pegasus a matar a Quimera, onde Justino Maciel vê uma alegoria da vitória do 
bem sobre o mal224 (vide Apêndice A), e uma representação de auriga vencedor.  

* 

Os mamíferos, como vimos ao longo do presente capítulo, ao surgirem associados 
a divindades como parte integrante da cosmogonia, revestem-se também de um valor 
transcendental. Esta valoração mítica é particularmente clara quando não só contribui 
para a caracterização da divindade, mas ainda, quando o animal, de per si, é 
inequivocamente associado a uma divindade específica, como o cervo a Diana, o touro a 
Europa ou os felinos a Dioniso. Estes últimos, isolados, ou integrados em composições 
mais vastas. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
222 Rodrigues 2005, 49. 
223 Cfr., v.g., Oleiro 1992. 
224 Maciel 1996, 132. 
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v i .  
P A N E M  E T  C I R C E N S E S  

 

O gosto pelos cavalos e pelas corridas está testemunhado, pelo menos, 

desde o século VI a.C., na Grécia (tal como noutras culturas pré-clássicas), 

tendo também Homero dedicado a estes ludi, na Ilíada, uma significativa 

passagem que se reporta às corridas que se costumavam desenrolar num 

amplo terreiro, em cujas extremidades se espetavam altos e grossos paus, 

designadamente nos locais onde os carros deviam curvar, no sentido de 

voltear em torno da pista. Esta narrativa, cuidadosamente descrita, alude aos 

jogos rituais que Aquiles organizou em memória do seu companheiro Pátroclo, 

morto na Guerra de Tróia, reportando-se, portanto, a um facto ocorrido cerca 

de 1225 a.C.227. Vejamos a Ilíada, IV 322228:  

 (…) 

115

Tomaram os seus lugares em fila; e Aquiles indicou-lhes o poste 

lá longe na lisa planície. Como árbitro de linha ali colocou 

o divino Fénix, seguidor de seu pai, para que vigiasse  

a corrida e sobre  ela se pronunciasse com verdade. 

Foi então que sobre os cavalos ergueram todos juntos os chicotes 

e lhes bateram com as rédeas, dirigindo-lhes palavras 

                                                 
227 Blázquez e García-Gelabert 1992, 28. 
228 Segundo Blázquez e Paz García-Gelabert 1992, 28, os prémios para os vencedores 

das provas eram distribuídos do seguinte modo: «Los juegos que organizó Aquiles 

eran: carreras de bigas, con distintos premios, una mujer experta en labores, una 

yegua de seis años preñada, un caldero, dos talentos de oro y una urna. El pugilato, 

con los premios de una mula de seis años y una copa de doble asa. La modalidad de 

lucha libre con objeto de tumbar al adversario, con dos premios, un gran trípode, que 

valía doce bueyes y una mujer, tasada en cuatro. Carrera de velocidad, con los 

premios de una cratera labrada por los fenicios y un buey. Lucha de guerreros, con los 

premios de una pica, un broquel y un yelmo. Lanzamiento de un bloque de hierro, y 

tiro al arco con el premio de un trozo de hierro, diez hachas de doble filo y otras tantas 

de filo sencillo. Y el lanzamiento de jabalina, con premio de una pica y un caldero del 

valor de un buey. Los atletas ceñían su cintura con una cinta». 
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afincadamente. E logo se precipitaram sobre a planície, 

para longe das naus rapidamente. Debaixo dos peitos 

a poeira levantava-se e ficava no ar como nuvem ou procela; 

e as crinas dos cavalos eram atiradas para trás pelo sopro do vento. 

Os carros tanto seguiam por cima da terra provedora de dons 

como de vez em quando saltavam alto. Os aurigas 

permaneciam nos carros e o coração de cada um palpitava, 

ávidos como estavam da vitória. Cada um chamava 

pelos seus cavalos, que voavam pela planície cobertos de pó. 

 

Ora quando os céleres corcéis estavam a cumprir a parte final 

da trajectória, já em direcção ao mar cinzento, foi então que o brio 

de cada um se revelou e a corrida puxou pelos cavalos. Depressa  

se destacaram à frente os garanhões de Diomedes, 

da raça de Trós, que não estavam muito para trás, mas muito perto! 

Continuamente pareciam querer subir para o carro de Eumelo, 

cujas costas e largos ombros eles aqueciam com seu bafo, 

pois por cima dele inclinavam as cabeças enquanto voavam. 

116
E agora teria o Tidida passado à frente ou deixado um desfecho 

ambivalente, se conta ele se não tivesse encolerizado Febo Apolo 

que lhe fez saltar das mãos o chicote luzente. 

 

Dos olhos de Diomedes brotaram lágrimas de raiva,  

porquanto via as éguas a avançarem muito mais depressa, 

estando seus cavalos prejudicados, porque corriam sem acicate. 

Mas não passou despercebido a Atena que Apolo defraudava 

o Tidida; e lançou-se rapidamente atrás do pastor do povo. 

Deu-lhe o chicote e nos cavalos insuflou a força. 

Irada foi então a deusa atrás do carro do filho de Admeto 

e partiu-lhe o jugo dos corcéis. As éguas corriam  

à toa pela pista e a vara soltou-se por terra. 

Ele próprio foi projectado do carro de junto da roda 

e os seus ombros, boca e nariz se esfolou a pele 

e a testa por cima das sobrancelhas ficou ferida. 

Os olhos encheram-se de lágrimas e a voz pujante ficou retida. 

O Tidida virou, controlados os seus cavalos de casco não fendido 

saindo muito à frente dos outros. É que Atena  

insuflara força nos cavalos, para lhe outorgar a glória. 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

(…) 

Da leitura desta passagem resulta claro que a contenda entre os aurigas 

se alargou, consoante as preferências individuais de cada divindade, aos 

próprios deuses Atena e Apolo que, concorrentes num “universo paralelo”, 

disputavam, também eles, uma prova recorrendo a meios, por vezes, ínvios, 

com o intuito de defraudar o adversário. Por isso, Apolo arrancou das mãos do 

Tidida o látego, mas, apercebendo-se do sucedido, Atena devolveu-lhe o 

chicote e estimulou a força dos cavalos. Irada com Apolo, partiu o jugo dos 

corcéis do carro do filho de Admeto, pondo-o, desta forma, fora da corrida. 

Será, pois, neste sentido que se deverá aquilatar a discórdia colateral, entre 

Atena e Apolo, cada um afoitando os seus protegidos, enquanto procuravam 

dificultar as manobras dos aurigas dilectos dos seus adversários.  

Por conseguinte, para uma melhor leitura do fenómeno, dever-se-á 

considerar – para além do longo processo de domesticação de animais, e neste 

caso concreto, de cavalos de corrida –, a necessidade de controlar o seu galope 

desenfreado, o qual deveria ser redimensionando à biga que lhe era atrelada, 

tudo isto sob o comando do auriga, de molde a formar-se uma unidade 

indivisa, ou seja, dotando-o de um carácter semi-sagrado, pois a vitória 

dependia, como vimos, também do favor dos deuses. E, ao ponderar nesta 

matéria específica, afigura-se razoável crer-se, naquela época já remota, a 

existência do culto do auriga, o destemido condutor dos carros, laureado se 

vencedor.  

117

As referências aos cavalos de cascos fendidos e não fendidos patentes na 

Ilíada dão-nos, ainda que de modo indirecto, uma pista para atentarmos na 

evolução equina. Trata-se, sem dúvida, de um tempo de convivência entre 

equídeos, cujo casco envolvia já completamente as falanges do único dedo em 

que terminam os membros, revelando um estádio evolutivo mais avançado, 

como os mencionados equinos do Tidida, e os que ainda conservavam os 

dedos laterais. Este processamento não terá sido uniforme, nem no espaço 

nem no tempo, pelo que nem todas as raças cavalares culminaram este 
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processo milenar em simultâneo229, isto se tivermos como verdadeiras as 

palavras de Suetónio quando se referiu ao cavalo dilecto de Iulius Cæsar: 

«[Iulius Cæsar] tinha um cavalo extraordinário, cujas patas se pareciam 

com pés humanos, por terem cascos fendidos em forma de dedos. Esse cavalo 

nascera em sua casa e os arúspices anunciaram que previam para o seu dono o 

domínio do mundo; então mandou alimentá-lo com grande cuidado e foi o 

primeiro a montá-lo, pois antes dele ninguém conseguira domá-lo. 

Posteriormente, mandou erigir uma estátua sua, frente ao templo de Vénus 

Genetrix»230.  

* 

Segundo José María Blázquez e Paz García-Gelabert, os jogos tiveram, de 

facto, uma origem ritual e a primeira referência que hoje se lhes encontra está 

plasmada – como se viu – na Ilíada, reportando-se a uma prova de bigas. Mas 

sabe-se que os ludi funerários incluíam outras modalidades como, por 

exemplo, luta livre, pugilato, combate entre guerreiros, tiro ao arco e 

lançamento de blocos de ferro. Refira-se, também a propósito da matéria que 

temos vindo a explanar, que noutras terras mediterrânicas se anotaram 

narrativas similares. Segundo Elvira Gangutia, no seu La Potnia Equina, tal 118

                                                 
229 A evolução do cavalo foi marcada pelo aumento de tamanho, a redução e, depois, o 

desaparecimento dos dedos laterais, ao mesmo tempo que ocorreu o crescimento do 

dedo médio, a molarização dos pré-molares e o desaparecimento dos caninos 

(www.webciencia.com). 
230 Suetónio, A Vida dos Doze Césares, Divino César, LXI. Este episódio apresenta 

algumas semelhanças com a estima que Alexandre Magno nutria pelo seu cavalo 

Bucéfalo que, tendo participado em mais de trinta batalhas, tombou morto atingido 

por uma seta, e, inconsolável, Alexandre erigiu-lhe imponente mausoléu. Em relação 

ao destaque dado aos cascos fendidos que pareciam dedos, poderá aqui assumir-se – 

já no século I a.C.  – como resquícios de um estádio evolutivo avançado em termos de 

raças cavalares, aliás, diversas vezes mencionado na Ilíada. E a este propósito 

escreveu ainda Aristóteles, na sua História dos Animais (obra que a tradição afirma ter 

sido redigida por vontade de Alexandre): «Outros não têm fendas, caso dos solípedes, 

como o cavalo e a mula» (II) e, mais adiante, afirma que «os que pastam em liberdade 

estão protegidos das várias doenças à excepção da gota; a este mal chegam a perder 

os cascos. Todavia, logo que lhes caem nascem outros. É que ao mesmo tempo que 

um casco se vai soltando, vai-lhe crescendo outro por baixo» (VII, 24).  
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indica estarmos perante um fenómeno complexo, na medida em que o 

proprietário dos cavalos seleccionados deparava-se comummente com um 

animal bravio e difícil de domesticar, ainda que frágil, pois, os:  

«caballos suplantaron a otros équidos como instrumento insuperable durante siglos de 

control rápido y permanente del território (…) Homero presenta como cosa del pasado 

una situación en la que los procedimientos de apropiación de caballos rozan el 

abigeato y las actividades del cuatrero, narrados en tonos épicos por Néstor»231 

Mais tarde, estas corridas, ainda mantendo o carácter fúnebre, passaram 

a integrar os jogos olímpicos, tal como os jogos píticos e os ísmicos232, que 

incluíam também representações teatrais e lutas de gladiadores233. E, a este 

propósito, relembre-se que as teses aqui defendidas se apoiam nos dados 

fornecidos pela Arqueologia, designadamente: 

«La confirmación arqueológica de estas carreras de carros de sentido 

fúnebre se encuentra en algunas estelas procedentes del círculo A de Micenas, 

fechadas en el siglo XVI a.C. En una de ellas se representa un guerrero armado 

con una espada sobre un carro tirado por un animal a galope, precedido de un 

soldado, también con espada, corriendo. Se trata muy probablemente de una 

competición de carros, que se celebraba el día del sepelio»234. 119

Refira-se, por outro lado, que estas manifestações de evocação dos 

defuntos detinham igualmente um carácter devocional ou de homenagem a 

personagens ilustres, iniciando-se em pleno período micénico, onde vigorava 

uma sociedade bastante estratificada que se prolongou por muito tempo 

ainda. Esse facto parece estar comprovado, na época arcaica, nos sepulcros de 

Dípilon, em Atenas, pois ali domina, nos grandes vasos pintados datáveis do 

século IX a.C., uma iconografia evocativa daquele antigo costume, 

designadamente, as corridas de cavalos e os combates de guerreiros; ou, 

noutros casos, como sucede na cratera, conservada no Museu Nacional de 

Atenas, datada do século seguinte, onde se evidencia um cortejo funerário com 

                                                 
231 Gangutia 2002, 9. 
232 Blázquez 1974, 91. 
233 Blázquez 1999, 72. 
234 Blázquez e García-Gelabert 1992, 28. 
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a condução de um carro, puxado por cavalos, que transportava o cadáver 

sobre um kline235.  

Ao longo destas épocas remotas, os jogos olímpicos e outras celebrações 

do género mantiveram o carácter primevo que lhes ditou a origem. Todavia, 

com o decorrer dos tempos, estes jogos e outros exercícios similares foram 

perdendo as características transcendentais ou fúnebres, sobretudo após o 

denominado período geométrico ático, acabando por serem vivenciados como 

meras provas desportivas, jogos ou combates.  

A partir de então – decerto num processo gradual –, quaisquer 

referências gráficas, sobretudo em estelas funerárias, quando dominavam 

cenas de combate entre guerreiros, aludiam à profissão do defunto e já não 

simbolizavam quaisquer rituais fúnebres. Será, pois, numa perspectiva de 

excepção, que se terão de considerar os cerimoniais fúnebres de Alexandre 

Magno, que se realizaram de modo semelhante aos que Aquiles concedera a 

Pátroclo. De facto, não podemos igualmente esquecer que Alexandre era 

generoso para com os deuses e – segundo narrou Arriano – durante a sua 

breve vida dedicara muitos jogos olímpicos aos deuses, como agradecimento 

das suas numerosas vitórias militares. E, ainda a propósito de Alexandre, 

refira-se que bastante mais tarde, durante as guerras civis, Octávio, já depois 

da morte de Marco António e de Cleópatra e de ter assumido a protecção dos 

jovens príncipes filhos de ambos, de acordo com Suetónio, visitou, por aqueles 

tempos, o túmulo do filho de Filipe da Macedónia: 

120

«Pela mesma altura, examinando o sepulcro e corpo de Alexandre Magno 

que fizera retirar do santuário, prestou-lhe homenagem colocando-lhe uma 

coroa de ouro e espalhando flores, mas, consultado sobre se quereria olhar 

Ptolomeu replicou que “tinha querido ver reis, não cadáveres”»236.  

Já desde a Grécia arcaica que o cavalo ocupara – como vimos, aliás –, 

pela sua doçura, fidelidade, força e coragem, uma singular dimensão que 

oscilava entre o mito, a lenda e a factologia. Estava, por isso, presente na 

cosmogonia da Hélade, quando o próprio Zeus conduzia um carro tirado por 

                                                 
235 Blázquez e García-Gelabert 1992, 28. 
236 Suetónio, Divino Augusto, 18, 29. 
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quatro cavalos e Homero, entre numerosas passagens a que lhes aludiu, 

escreveu na Ilíada: 

Quanto a cavalos, os melhores eram as éguas do filho de Feres,  

as que conduzia Eumelo, rápidas como pássaros, 

de igual pêlo e de idade igual, os dorsos alinhados por um fio. 

Estas éguas criara na Pereia Apolo do arco de prata, 

ambas fêmeas, portadoras do pânico de Ares237. 

Homero referiu-se ainda às prósperas coudelarias e ao cuidado posto na 

selecção das manadas, com objectivo de criar os melhores cavalos, quer para a 

guerra, quer para o desporto, designadamente nas corridas em pista de terra 

batida. Este apuramento da raça equídea contribuiu para a obtenção de 

cavalos velozes, cujos animais superiores eram tratados como “objectos 

preciosos”, pois, devido ao seu grande valor – ainda mesmo antes da Guerra 

de Tróia –, vinham constituindo grandes fontes de riqueza para os seus 

donos238.  

Acerca dos cavalos, Homero grafou ainda um curioso trecho da Ilíada 

sobre os ginetes Xanto e Balio, magistralmente conduzidos pelo herói 

Aquiles239:  121

Para ele atrelou então Automedonte os corcéis velozes, 

Xanto e balio, que voavam rápidos como os ventos: 

gerara-os para o vento Zéfiro a harpia Podarga, 

quando pastava nas pradarias perto da corrente do Oceano.  

Aos tirantes laterais atou outro cavalo, o irrepreensível Pédaso, 

que Aquiles trouxera depois de saquear a cidade de Eécion:  

cavalo que, mortal embora fosse, acompanhava corcéis imortais240. 

                                                 
237 Homero, Ilíada, II, 765. 
238 Cfr., v.g., Gangutia 2002. 
239 Gangutia 2002, 35, refere que «Según el único fragmento del historiador Agesilao 

(828 Jacoby) en el tercer libro de sus Italica, la diosa galoitálica Epona que ejercía la 

prónoia sobre los caballos (y équidos), era hija de una yegua y de un tal Fuluius 

Stellus. Nos permitimos desvelar que Fuluius Stellus es la traducción latina de los 

nombres de los caballos de Aquiles habidos de la unión de Céfiro y Podarga: Janto, 

e.d. Fuluius, “rubio, alazán” y Balio, e.d. Stellus, caballo con manchas, e.d. “rodado”».  
240 Homero, Ilíada XVI, 149-151. 
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Tendo presente o cariz único destes cavalos, designadamente a sua 

perenidade, este considerando poderá levar-nos à conclusão, para além de se 

estar perante a primeira referência conhecida acerca das qualidades ímpares 

dos equídeos oriundos da finisterra ocidental, que estes eram, já no século VI 

a.C., famosos no universo mediterrânico, pelo facto de serem considerados 

imortais241. Todavia, os cavalos “filhos” de Zephyrus, que se criavam nas ainda 

mal conhecidas margens oceânicas, eram, pois, dos mais apreciados para as 

corridas e, independentemente das diversas raças que se conheciam, e das 

distância dos lugares de que provinham – e decerto a sua escassez no universo 

grego arcaico – contribuiram, outrossim, para a construção em seu redor de 

um edifício simbólico, cuja mnésica o tempo resguardou.  

Neste encadeamento, poder-se-á crer que, muito provavelmente, os 

primeiros cavalos hispânicos tenham sido barganhados, ainda em pleno 

contexto da Idade do Ferro, por comerciantes púnicos e gregos que já então 

aportavam a estas costas, onde haviam instalado entrepostos e fundado 

pequenas colónias. «Assentando-se orgulhoso, nos limites extremos da 

ocidentalidade, vivia-se a finisterra e olhava-se a imensidão de um oceano 

ainda por descobrir»242. Desde há muito que a sua linha costeira e o modo de 

entrar no imenso estuário do Tagus se abria à montanha vizinha, onde, 

122

                                                 
241 A este propósito Gangutia 2002, 9, afirma no seu ensaio: «Ello nos ha llevado al 

intento de profundizar un tanto en los personajes que aparecen en estos versos, sobre 

todo la protagonista femenina, sus relaciones y fortuna en la tradición antigua. 

Podemos adelantar provisionalmente que estos versos constituyen un eslabón de 

arcaicas genealogías, presentes también en otras culturas, sobre todo las de 

procedencia indoeuropea, en las que seres total o parcialmente hipomorfos tuvieron 

importancia capital. Sabemos que la empresa exigiría un libro, ya que se trata de 

démones procedentes de un ámbito muy amplio que exige especialización no solo en 

diferentes lenguas, sino en la arqueología y la historia del arte. Sin embargo, creemos 

que no es ocioso el plantear aquí en lineas generales la cuestión. Un primer esbozo del 

tema mostró que el mito antes aludido no se resuelve en una escena singular con 

figuras concretas, sino que forma parte de esquemas repetitivos que hemos dividido en 

dos grandes apartados, esquema A y B». 
242 Caetano 2007, 58. 
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segundo a lenda, corriam livres os velozes potros. Diz um texto reportado ao 

século VI a.C.:  

«Depois emerge o promontório de Ofiússa. Do cabo Aruio até estes locais 

dista uma viagem de dois dias»243.  

Aqui são de referir as éguas que a lenda dizia serem fecundadas pelo 

vento Favónio, no território de Olisipo. Ainda segundo a Ilíada, Bóreas (o vento 

norte) também fecundava as éguas, cujos potros eram conhecidos pelas suas 

crinas azuis/negras244, traduzindo, igualmente um carácter equino específico, 

pois:  

«los démones implicados e inversamente, antropomórfico de los caballos 

protagonistas. De esta unión nacen potros de insuperable casta, motivo de gloria 

del régio poseedor de la yeguada de 3.000 ejemplares, el dardánida Erictonio, 

según Homero el hombre mas rico de su tiempo. La ligereza de estos potros era 

tal, que además de casi volar sobre los campos, también parecían galopar sobre 

“la rompiente de la canosa costa” (Il. XX 229). Con ello, se hace ya presente el 

elemento acuático, marino, frecuente en otras realizaciones»245. 

123
E, ainda a este propósito Aristóteles, na sua História dos Animais, regista 

outros fenómenos similares, nomeadamente de éguas fecundadas pelo vento: 

«De entre as fêmeas, as mais fogosas para a cópula são sobretudo a égua e 

depois a vaca. As éguas são o tipo de fêmea em delírio. Daí que se lhes use o 

nome e é o único animal com que isto acontece – num sentido injurioso, para 

aludir às mulheres que são descomedidas no prazer sexual. Diz-se também que 

as éguas são fecundadas pelo vento na época do cio. Por isso, em Creta, não se 

separam os garanhões das fêmeas, porque elas próprias, quando ficam com o 

cio, se afastam dos outros cavalos (…). As éguas não correm então nem para 

nascente nem para poente, mas na direcção norte ou sul. Quando sentem o cio, 

não permitem que ninguém se aproxime, até ficarem esgotadas de cansaço ou 

até atingirem o mar»246. 

Possivelmente, Aristóteles terá substituído o Bóreas homérico – deus do 

norte, que habitava a Trácia e trazia o vento frio, sendo, por isso, representado 

                                                 
243 Avieno, Ora Marítima, 20. 
244 Homero, Ilíada XX, 224. 
245 Gangutia 2002, 9. 
246 Aristóteles, História dos Animais, 572a, 286-287. 
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por um demoníaco e possante ser alado247 –, por uma mais objectiva e 

prosaica referência às ventosidades que sopram na direcção norte ou sul, 

enquadrando, pois, o vento fecundante numa perspectiva consentânea com os 

pontos cardeais. Há, pois, neste sentido, de considerar ainda o facto dos 

potros cretenses assim nascidos permanecerem inominados, conquanto este 

estado “anónimo” se reflectisse, sobretudo, no âmbito da zoologia aristotélica, 

cujo interesse residia tão-somente em realçar o seu carácter ímpar. Por outro 

lado, Plutarco, no seu Ísis e Osíris realçou o carácter combativo daqueles 

animais, definitivamente reconhecido no campo da mitologia egípcia: 

«Mais tarde, quando Osíris regressou dos infernos, empreendeu a tarefa de 

ensinar Hórus a guerrear e de o adestrar para o combate. Finalmente, 

perguntou-lhe que acção considerava mais bela entre todas, e Hórus respondeu-

lhe: A de vingar o pai e a mãe, por terem sido tratados tão indignamente. Perante 

esta resposta, Osíris interrogou-o outra vez, pedindo-lhe qual era o animal que 

achava mais útil para os que entram em combate. Hórus respondeu-lhe que era 

o cavalo. E Osíris, surpreendido, não encontrava explicação por não ter referido 

o leão em vez do cavalo. Hórus respondeu: Porque o leão é útil quando nos 

encontramos necessitados de defesa, mas o cavalo serve para dispersar o inimigo 

e exterminá-lo quando empreende a fuga. Osíris, encantado com estas 

explicações, considerou que Hórus estava suficientemente preparado para o 

combate»248.   

124

* 

Nas fímbrias do mundo helénico arcaico, na Etrúria, constatou-se 

igualmente a existência deste mesmo tipo de aficcion, sobretudo – tal como 

sucedera na Grécia Arcaica – em contextos lutuosos. As fontes, porém, têm 

sido avaras no que concerne ao período do bronze, mas sabe-se, no entanto, 

que após este período de “obscurantismo”, ressurgiu um novo mundo, como 

refere, aliás, Weiss: 

«o fim do período do bronze, que ocasiona uma revolução nas práticas que virão 

após essa data, e que provocarão aumento da produção, da população, da 

divisão social do trabalho, juntamente com o desenvolvimento tecnológico. São 

desse período as primeiras imigrações do setentrional, que levaram à formaçâo, 

                                                 
247 Grimal 2004, 62.  
248 Plutarco, Ísis e Osíris, 19. 
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na península da Itália, de uma cultura material bastante uniforme, cujos 

habitantes falavam dialectos aparentados ao romano itálico, da família dos 

idiomas indo-europeus: os sabinos, umbrios, samnitas, lucanios, latinos e 

romanos. 

Em algum momento dessa idade sem luz, os etruscos, cuja linguagem não 

é indo-europeia, fixam-se ao redor de 700 na região da Toscana. Os etruscos 

organizaram-se em cidades, ao mesmo tempo que os gregos ao sul da Itália. 

Realizaram conquistas ao sul, na Campânia, chegando aos limites das cidades 

gregas na Magna Grécia. Esse crescimento geográfico organizava-se através de 

um modelo social e de um ordenamento político pré-estabelecido o que permitiu 

aos etruscos dominar Roma, então um conjunto de aldeias com uma estrutura 

fundada em relações de parentesco. 

Para que possamos compreender melhor o significado do domínio etrusco 

na cidade em formação, observaremos alguns de seus feitos que transformaram 

esse conjunto de aldeias em uma cidade verdadeira. Tarquinio, como rei, 

implantou reformas políticas, mas foi seu sucessor Sérvio Túlio que realizou 

mudanças que alteraram a face política de Roma (…)»249. 

O modelo político implementado por Sérvio Túlio ultrapassou, 

praticamente incólume, o regime monárquico, a República e parte do Império. 

Neste sentido, os etruscos ordenaram e “urbanizaram” a sociedade romana, 

não só prescrevendo os ditames sob os quais se passaram a reger no seu 

quotidiano, mas também através da imiscuição religiosa. A este nível, atente-

se, com particular atenção, na adopção da tríade capitolina: Júpiter, Juno e 

Minerva. 

125

Mas esta interacção entre os dois povos – e independentemente dos 

fenómenos político-militares que, decerto, terão existido – reflectiu-se também 

na abertura dos romanos à arte helénica, primeiro a jónica e, depois, à 

coríntia.  

«Com os etruscos, os romanos entram na vasta comunidade da civilização 

mediterrânea, precisamente no momento em que, na Grécia das cidades, surge o 

helenismo. Os quadros da vida política romana estão formados, e da realeza 

derrubada surgem as magistraturas. O fim do século VI [a.C.] marcou o ponto 

crucial da história etrusca. A derrota em Cumas e a rebelião romana já 

anunciam uma crise que os fará desaparecer. Nesse momento, o surgimento de 

                                                 
249 Weiss 2005, 63-65. 
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uma Roma independente projecta um acontecimento prenhe de consequências 

para o futuro da região. Em relação aos etruscos, não houve uma expulsão, mas 

uma assimilação, ocasionada por uma mudança política que marcaria Roma 

profundamente. O mapa da Itália seria, assim, habitado por itálicos e etruscos, 

até Nápoles, e gregos, na Itália meridional e Sicília»250. 

De facto, os etruscos, que conheciam as práticas agrícolas e de produção 

de cereais, dominaram os romanos que à altura eram um povo rude, dedicado 

ao pastoreio e à sequente transumância dos gados. Foi, contudo através desta 

interacção vivencial que os romanos, se vieram a transformar em grandes 

agricultores e, para eles, a posse de fundi acabou por ser um distintivo social. 

Distintivo, aliás, de uma aristocracia virtuosa que subjazeu mesmo à origem 

da própria cidade, pois, relembre-se aqui, Rómulo socorreu-se de um arado 

para definir os limites da cidade que iria fundar. Por outro lado, os etruscos 

ter-se-ão, de alguma forma, dissolvido num universo romano, já mais forte e 

polido, e agiram não só como um “elo de ligação” entre a arte helénica e a 

romana, garantindo igualmente um determinado nível de continuidade 

civilizacional.  

126 Na verdade, os etruscos mantiveram a oferta de espectáculos como parte 

integrante dos cortejos fúnebres, patrocinados por uma aristocracia rica e 

sumptuária, conforme tem vindo a revelar a sua singular tumulária. São já 

numerosos os locais onde estão patentes esculturas e pinturas alusivas, quer 

a passeios de carros, quer a lutas – e aqui aportados realce-se que entre os 

jogos fúnebres etruscos e olímpicos é hoje possível provar que os primeiros 

derivam dos segundos –, quer corridas de carros de cavalos conduzidos por 

aurigas:  

«Entre os diversos exemplos etruscos que se poderiam enumerar, destaca-

se o caso de um fresco tumular de Vulcos, datado do segundo quartel do século 

V a.C., no qual e entre outras ocorrências desportivas se pode observar uma 

corrida de bigas. Na pintura, os cocheiros, cavalos e carros estão tirados de 

perfil, não faltando, inclusive, uma cena de naufragium, provocada pela queda 

do cavalo da esquerda que levanta o carro e atira o auriga pelo ar»251. 

                                                 
250  Weiss 2005, 63-65. 
251 Keller 1976, 114. 
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Estes frescos revelam que os etruscos eram igualmente grandes 

apreciadores dos cavalos e de corridas, conforme a Arqueologia tem vindo a 

revelar. Na verdade, poderemos encontrar no exemplo da referida 

representação de um naufragium no fresco tumular de Vulci – decerto entre 

outros –, um possível embrião do ordenamento estandardizado que, de um 

modo geral, irá qualificar a iconografia alusiva às provas circenses, 

designadamente já no contexto da ars musiva romana.  

* 

Nesta perspectiva, e apesar do longo hiato que separa tanto a Ilíada, 

como a História dos Animais e as primeiras alusões romanas aos cavalos 

hispânicos, e tendo em atenção que se trata de um considerando meramente 

especulativo, baseado apenas nas fontes que chegaram até ao nosso 

conhecimento, parece-nos óbvio que tal efabulação deverá ter perdurado 

noutras memórias. Encontraram-se, todavia, alguns vestígios dispersos de 

origem homérica. Estes testemunhos conduzem-nos, de modo inequívoco, à 

formação da cosmogonia da Hélade Clássica, fonte onde, aliás, os romanos 

também beberam. Alguns textos latinos permitem constatar a existência de 

divindades indígenas, cuja interpretatio helenizada acaso revelará alguns 

ângulos mais obscuros.  

127

Até porque, entre outros aspectos que não interessa trazer à colação, no 

mito do rapto das Sabinas, em pleno topos romano, a divindade masculina 

itálica Consus, protector da agricultura e dos grãos de cereais armazenados 

em silos, foi, posteriormente, vinculada ao cavalo através de relação que 

estabeleceu com Neptuno Equestre e Posídon Hippios, o deus que criou o 

cavalo252, derivando, talvez desta memória, o costume romano de considerar 

os cavalos hidrónimos, ou seja, os que recebiam o nome dos cursos de água 

que passavam junto do local do seu nascimento e/ou da sua criação, tais 

como, entre outros, Tagus, Hiberus253:  

                                                

«Los ejemplos homéricos vistos hasta ahora podrían parecer casos 

aislados. Pero, curiosamente, en los escasos fragmentos conservados de la épica 

del Ciclo y otros poemas arcaicos se alude con significativa frecuencia al 

 
252 Jiménez Sánchez 1996-98, 43, n.º 2. 
253 Ceballos Hornero 2002, 461. 
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acoplamiento de figuras que adoptan rasgos equinos, con resultado, bien de 

parejas de caballos, bien de seres en los que hay algún elemento hipomorfo. En 

la Titanomaquia, poema del que solo se conservan dieciséis fragmentos, se 

expone en el Fr. 10 (…): la protagonista femenina es aquí la oceánide Filira, 

fecundada por Crono convertido en caballo, pariendo en lugar de dos caballos 

maravillosos, un ser doble, mitad hombre mitad caballo, el hipocentauro Quirón. 

Nos hallamos ante démones relacionados con una raza preolímpica, titánica, 

situados en un escenario en el que la proximidad al Océano, como ocurría con la 

Podarga homérica es sustituída por pertenencia, en este caso genealógica, al 

Oceano»254. 

Nesta perspectiva e com o Oceano já integrado no crescente Império – e o 

velho centauro Quíron devidamente identificado com o mito de Actéon –, seria 

lógico que a mística dos “cavalos do vento” tivesse já revelado os seus 

mistérios, alimentados ao longo dos séculos. Atenda-se, entre outros factores, 

à prosaica aquisição por Júlio César de ruços itálicos e de ginetes hispânicos 

para equipar as suas legiões255. Sucede, porém, que o Cabo da Roca foi 

associado ao “mito dos confins”, pois era ali que a terra, o mar e o céu se 

separavam e, como sabemos, os romanos tinham o hábito de elencar:  
128

«uma série de acontecimentos tidos como históricos mas ao mesmo tempo 

imbuídos de carácter lendário, preenchendo a lacuna mitológica que se faz sentir 

na cultura romana. Se não aconteceram, poderiam muito bem ter acontecido, 

para não dizer, deveriam ter acontecido. Na verdade, é mesmo de pragmatismo e 

de paradigma que se trata. Tudo deve ter como objectivo um modelo de acção 

que deve inspirar todo o bom cidadão romano»256. 

 Por conseguinte, não deveremos estranhar este posicionamento mental 

romano, não só porque corrobora de modo coerente uma “inexplicável” origem 

dos cavalos do poente (cuja procedência é claramente levantina, mas 

empurrado pelo tempo e pelo espaço encontrou o fim do seu périplo no 

extremo ocidental do mundo de então, a caminho da Ilha dos Afortunados), 

como ainda acrescenta alguns curiosos apontamentos ao apólogo que – como 

iremos ver – se converterá num dos capítulos da “história romana”. 

                                                 
254 Gangutia 2002, 16. 
255 César, Guerra das Gálias, VII, LV. 
256 Rodrigues 2005, 15 
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Designadamente quando tal efabulação encontrou eco em Marco Terêncio 

Varrão, o qual com base noutros eruditos que visitaram a Hispânia257, 

escreveu, a propósito, que, num monte próximo do ópido de Olisipo, as éguas, 

fecundadas pelo favónio davam à luz os potros mais velozes que se conheciam, 

porém, aqueles não viviam mais do que alguns anos258, tendo sido o primeiro 

autor clássico a descrever este prodígio no De Re Rustica259: 

In fetura res incridibilis est in Hispania, sed est uera, quod in Lusitania ad 

oceanum in ea regione, ubi est oppidum Olisipo, monte Tagro quaedam e uento 

concipiunt certo tempore equae, ut hic gallinae quoque solent, quarum oua 

hypenemia appellant. Sed ex his equis qui nati pulli, non plus triennium uiuunt260. 

Enquanto, que, alguns anos depois, o hispânico Lúcio Moderato 

Columela, agrónomo, redigiu no seu De Re Rustica: 

Cum sit notissimum etiam in Sacro monte Hispaniae, qui procurrit in 

occidentem iuxta oceanum, frequenter equas sine coitu uentrem pertulisse 

fetumque educasse, qui tamen inutilis est, quod triennio, prius quam adolescat, 

morte absumitur261.  
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E, já século I adentro, Plínio-o-Velho (23/24-79 d.C.), na Naturalis 

Historia, escreveu: 

Constat in Lusitania circa Olisiponem oppidum et Tagum amnen equas 

fauonio flante obuersas animalem concipere spiritum, idque partum fieri et gigni 

pernicicissimum ita, sed triennium uitae non execedere262. 

Mas refira-se, ainda a propósito, que no século I não foram somente os 

sábios que divulgaram esta velha efabulação como facto inquestionável, 

porquanto foi igualmente fonte de inspiração de poetas como Virgílio que, no 

                                                 
257 Segundo Blázquez (1959, 169), Varrão terá tido conhecimentos de determinados 

fenómenos históricos, geográficos e, até mesmo fantasiosos, através de elementos 

compilados in situ por vários outros autores, tais como Políbio, Possidónio, 

Artemidoro, Asclepíades e Piteas. 
258 Almeida 1985, 3; Caetano 2007, 58.  
259 Maciel 2007, 34.  
260 Varrão, De Re Rustica, II, 1, 7. 
261 Columela, De Re Rustica, VI, 27. 
262 Plínio, Naturalis Historia, 8, 166 (in Guerra 1994, 36). 
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Livro III das Georgicae, alude ao protótipo das éguas frutificadas pelo vento, 

retomando o modelo homérico, pois o vento Zéfiro fecundava as éguas 

“inominadas”, as quais, na visão aristotélica, deambulavam enlouquecidas 

pelo cio numa ilha do mediterrâneo oriental, designadamente a ilha de Creta.  

Amor as faz transpor Gárgaro, Ascânio, 

passar a nado estrepitosos rios, 

galgar montanhas com aquela chama 

que se acende nas ávidas medulas 

logo na Primavera quando os ossos 

se deixam penetrar pelo calor;  

sobem aos altos cumes e se viram 

para o lado de que Zéfiro sopra 

suas ligeiras brisas que as fecundam; 

descem então correndo pelas fragas 

e pelos fundos dos vales se dispersam 

não para o ponto em que tu nasces, Euro, 

mas para Bóreas, Cauro ou astro negro 
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com o seu céu de frios e de chuvas263. 

Ao longo da História, no entanto, foram vários os escritores que 

referenciaram este singular fenómeno que, segundo acreditavam, ocorria no 

extremo ocidental do mundo então conhecido, como outros autores romanos, 

tais como: Solino (De Mirabilibus, 24); Justino (Historiarum Philippicarum, 

XLIV, 3, 1); Pompónio Mela (De Chorographia, III, 5-6); Sílo Itálico (Punica, III, 

378-383); e Marciano Capela (De Nuptiis, VI, 629-630)264. Ou já numa 

perspectiva apologética cristã, como a de Lactâncio, cujo escrito, mesmo 

datando do século IV, se enquadra ainda perfeitamente na remota tradição 

romana de fazer História a partir da não-História:  

«se todos sabem que não é raro alguns animais conceberem do vento ou das 

brisas, causará admiração se dissermos que a Virgem concebeu do espírito de 

Deus, a quem tudo é permitido?»265.  

                                                 
263 Virgílio, Geórgicas, III, 272-277. 
264 Referências in Maciel 2007, 35. 
265 Lactâncio, A Verdadeira Sabedoria, III (in Almeida 1985, 4). Será, igualmente no 

contexto da Reconquista cristã da Ulixbona moura que o cruzado Osberno, na epístola 
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Deixando, por agora, o universo mitómino da finisterra ocidental e os 

fenómenos idiossincráticos que o envolvem, refira-se que na própria Hispânia 

pré-romana existia igualmente uma extraordinária abundância e variedade 

equina, o que nos leva a supor que muitos casos e as suas notáveis 

coincidências, como vimos, com fenómenos longínquos, não eram, decerto, 

meramente casuais. De facto, sabe-se, hoje, que, na Península Ibérica pré-

romana, as técnicas equestres tinham tido um grande desenvolvimento e os 

seus corcéis, de diferentes raças, estavam perfeitamente adaptados ao terreno. 

Nesta perspectiva, encontram-se também testemunhos de veneração de 

cavalos similares às dos povos indo-europeus, cujo percurso, provavelmente 

iniciado no segundo milénio a.C., terá percorrido os mundos anatólio e hitita, 

antes de se integrar plenamente no universo púnico, grego e latino266: 

 «Ello hace que, sobre todo los romanos, “descubran” en suelo peninsular 

el esquema A. Sílio Itálico, gran conocedor de la tradición épica, al caracterizar a 

los aliados hispanos de Anibal, menciona en vv. 3.376-7 el tema de los 

“domadores de caballos” (equivalente a los ίππόδαμοι, los celtas eporediae etc.) y 

a continuación, en 378-383, el de la fecundación de las yeguas por el viento, con 

el resultado de prole excelente, pero de corta vida. Efectivamente Varrón decía, 

como cosa comprobada, que las yeguas eran fecundadas por el viento en la 

Península Ibérica, en Lusitania junto al Océano, naciendo potros con 

características semejantes a las de los mencionados por Silio Itálico. 

Posteriormente, en Justino 44.3.1, se reconoce que muchos autores se han 

ocupado del prodigio, pero sería la abundancia de yeguadas salvajes en 

Lusitania y Galecia la que ha hecho pensar que los potros nacen por el poder del 
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que comummente lhe tem sido atribuída, ainda que mais recentemente se venha a 

identificar como seu autor Arnulfo de Glandeville, referiu «Quo ab Ulixe opidum 

Ulyxibona conditum creditur», e «In cujus pascuis equae lasciviunt mura fecunditate nam 

aspiratae favoniis, vento concipiunt es postmodum sitientes cum maribus coeunt» (in 

Oliveira 1936, 59-60). Este trecho, ainda que breve, é, de facto, revelador de como um 

mito que atravessara cerca de mil e seiscentos anos de História – com todas as 

convulsões que lhe compassaram o tempo e lhe redefiniram os espaços – era ainda, 

em 1147, tido como uma “verdade absoluta”.  
266 Cfr., v.g., Gangutia, 2002. 
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viento o por generación espontánea. Esta versión racionalizadora estaría 

próxima a la utilizada por Eustacio»267. 

Por conseguinte, na Hispânia pré-romana, concretamente nos campos 

dos vetões, corria veloz, segundo Silio Itálico (XVI 364)268, o cavalo Péloro, que 

nascera dos amores de Zephyrus (o Favónio latino) e de Harpe. Além do mais, 

os vestígios arqueológicos indiciam uma cultura do cavalo de índole religiosa e 

político-social, em grande parte do território hispânico. Com efeito, este 

fenómeno encontra-se devidamente registado nas estelas do Sudoeste e, entre 

muitos outros achados, os ginetes de Elche, ou os pequenos carros votivos de 

bronze. E, na verdade, séculos antes dos latinos penetrarem nestas terras, já 

os gregos tinham conhecimento da relação entre o cavalo e as divindades 

arcaicas.  

De facto, deverá ter sido a abundância destes nobres animais, quer na 

Lusitânia, quer na Galécia que terá, de certo modo, motivado não só a 

importação do mito do vento fecundante que Varrão anotou na sua História, 

mas, igualmente, a crença do seu nascimento por geração espontânea.  

132

No âmbito da VI Mesa Redonda sobre a Lusitânia Romana que se realizou 

em Cascais, ainda que não tenham sido publicadas as respectivas actas, Alicia 

Canto apresentou uma comunicação intitulada «Entre el mito y la realidad: las 

yeguas preñadas por el viento», onde procurou – olvidando todas as outras 

lendas similares que registámos ao longo do universo mediterrânico – 

encontrar uma explicação científica para uma origem biológica justificativa do 

mito. Na verdade, aquela investigadora defende que através da comparação 

das actuais raças cavalares ibéricas com a leitura genética de vestígios ósseos 

de equinos encontrados no território hoje português, poderá chegar à 

conclusão que, quer os cavalos, filhos do favónio, referenciados no mito, quer 

os iconograficamente tratados, seja na pintura emeritense, seja na ars musiva 

(em particular os da uilla de Torre de Palma), possam ser garranos ou da 

também comprovadamente primitiva raça do Sorraia:  

«En una investigación recientemente presentada en un congreso 

internacional he intentado acercarme a esta famosa leyenda desde una 
                                                 
267 Gangutia 2002, 39. Vide também no mesmo artigo as correlações que a autora 

estabelece – ao longo do seu ensaio – com os universos anatólio, hitita e indo-iraniano. 
268 Sílio Itálico, Punica, XVI, 364. 
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perspectiva menos escéptica, con el triple objetivo de tratar de identificar la raza 

concreta a la que se refería el hecho, ensayar una vía nueva de aproximación 

teniendo en cuenta los avances en los campos de la Biología Animal y la 

Genética (esto es, intentando averiguar si tras el mito podía esconderse alguna 

realidad biológica), y poder reivindicar de paso la inteligencia y la credibilidad de 

nuestras fuentes grecorromanas, a menudo minusvaloradas. 

(…) es en efecto posible proponer que las razas en cuestión serían la “Garrana” o 

la “Sorraia”, las más antiguas de la Península Ibérica según los genotipos de H. 

Oelke; esto confío en que se pueda comprobar mejor cuando el Centro de 

Biología Animal de la Universidad de Lisboa amplíe a los restos équidos 

procedentes de excavaciones su estudio ya en curso sobre el DNA ancestral del 

Equus caballus en la Península Iberica.  

En segundo lugar, al acercarme al fenómeno (muy frecuente en plantas) de 

la partenogénesis, desde el punto de vista de la Genética moderna – un mundo 

para mí enteramente nuevo –, me he tropezado con una asombrosa 

proteobacteria que está en los últimos años de rabiosa actualidad: la Wolbachia, 

bautizada así por el nombre de su descubridor, en 1927. Su genoma acaba de 

ser publicado (PLoS-Biology, March 2004) por el prestigioso investigador 

Jonathan Eisen, de The Institute for Genomic Research de Rockville. De esta 

proteobacteria, un endosimbionte, lo que más me interesó, a los efectos de la 

explicación de nuestro mito, es su papel de “clonadora natural”, y su asombrosa 

capacidad para trastornar el sistema reproductor de su huésped – donde ella se 

aloja –, desde la feminización de machos genéticos a la generación asexual de las 

hembras o, en algunos casos, la degeneración y la muerte prematura del 

huésped.  

133

Por ahora sólo está probada su presencia en algunos tipos de peces, 

insectos (como drosófilas, mosquitos, avispas y abejas), lagartos y gusanos, 

nematópodos y artrópodos. Pero ya se busca la posibilidad de hallarla en 

mamíferos (cfr. T. Kono et al., Nature, 22 April 2004), y de hecho un genetista de 

primera fila consultado me ha confirmado que no ve una razón para que la 

“Wolbachia”, u otros microbios similares, no puedan existir en mamíferos. Según 

J. Knight (Nature nº 412, July 2001): “As interest in the bacteria explodes, strains 

of Wolbachia that are in the process of being incorporated by their hosts may be 

among the evolutionary treasures waiting to be discovered”. 

La aplicación de estas modernas vías de estudio genómico pemitiría 

mantener como hipótesis de trabajo que algunos grupos equinos lusitanos 

pudieran haber conservado en su seno, residualmente, una infectación por 
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 la Wolbachia u otra bacteria parecida, dando lugar a la procreación de las 

yeguas sin intervención del macho. Por falta de una explicación racional en la 

ciencia de la época, el hecho acabó convirtiéndose en un mito (…). Con todo ello 

por fin se alcanza también el tercer objetivo del trabajo, que era restaurar el 

buen crédito de nuestras fuentes literarias antiguas»269. 

Face ao exposto, parece-nos que a solução apontada pela autora assenta 

numa falsa premissa. Primeiro, porque partindo da constatação 

cientificamente comprovada de que existe uma protobactéria Wolbachia que se 

encontra e que se transmite entre algumas espécies, sobretudo insectos, esta 

poderá ser – com base em mera suposição –, igualmente transmissível entre 

mamíferos, facto que, de per si, e de acordo com o raciocínio de Alicia Canto, 

seria o elo de ligação perdido entre o mito e uma (possível e/ou desejável) 

realidade palpável. 

Todavia, apesar da dificuldade em definir-se o conceito de mito, afirma 

Nuno Simões Rodrigues que este surgiu, sobretudo na Grécia, onde os poetas 

construíram um edifício fabuloso, cuja genealogia dos deuses, semi-deuses e 

heróis fundou o conceito de História e foi este singular posicionamento latino 

em relação ao Mito/História270 que fez com que a lenda das éguas fecundadas 

pelo favónio perdurasse no tempo. E aqui aportados, não nos devemos 

esquecer – como vimos já – que a lenda das éguas fecundadas pelo vento é, de 

certo modo, comum à tradição mediterrânica. Nesta perspectiva, não nos será 

difícil crer estarmos perante uma simples narrativa e não – com pretende 

Alicia Canto – de um fenómeno de auto-fecundação das fêmeas como 

resultado de uma infecção bacteriológica. 
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Ora sucede que não sendo esta uma questão primordial para a História 

da Arte, ainda assim, se fosse possível identificar as diferentes raças de 

equídeos, mais do que uma questão iconográfica, revelar-se-ia como um 

aspecto interessante para uma melhor apreensão do circuito de difusão dos 

modelos. Mas, obstaculizando ainda mais esta já por si complicada hipótese, 

há que considerar que existiam na Hispania Antiga uma série de outras raças 

equídeas a considerar e cujas morfologias, mercê da manipulação das raças 

efectuadas ao longo dos séculos, decerto, já não corresponderão integralmente 

                                                 
269 http://www.celtiberia.net/index.asp. 
270 Rodrigues 2005, 13-14. 
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às suas primitivas características. Neste sentido, quer as fontes gregas, quer 

as latinas deixam entrever, pois, que: 

«Los escritores antiguos no han dejado una información extensa sobre la 

ganadería hispánica. De soslayo aparecen en sus escritos referencias a la 

ganadería, por las que es posible rastrear el estado de esta fuente de riqueza. 

Las alusiones, directas o indirectas, son escasas; pero, bien reunidas todas ellas, 

se obtiene una visión global bastante exacta. Este cuadro se completa con las 

noticias aportadas por la Numismática y la Arqueología. Algunos escritores que 

dan estas referencias en sus scritos son españoles, como Séneca, Marcial o 

Mela; otros recorrieron la Península, como César, Silio Itálico, Polibio, Plínio o el 

compositor del poema de la Legio VII; un tercer grupo se inspiró en fuentes, hoy 

perdidas, de autores que vivieron en la Península, como Estrabón, que sacó 

datos de Polibio, Posidonio, Artemidoro, Asclepíades y Piteas, todos los cuales 

estuvieron acá. A Liciniano, Horacio o Suetonio, cualquier gobernante de estas 

provincias, ex combatientes o comerciantes de los que pululaban por Roma, les 

podían proporcionar datos seguros. Desde el año 200 antes de J. C. pasan por 

España las primeras figuras, políticas o militares, del Imperio que se estaba 

gestando: los Escipiones, Catón, Graco, Sertorio, César, Pompeyo, etc.»271. 

135De facto, como referimos já, existia também a crença de que os cavalos 

hispânicos se reproduziam através de geração espontânea, tal deveria ser a 

sua quantidade e dispersão pelo território. Por conseguinte, para além do 

desenvolvimento e ordenamento agrícola que os romanos introduziram na 

Hispania, bem como a massificação, entre outras, da produção de garum e dos 

respectivos contentores, da exploração de minérios e de pedra, não existirão 

quaisquer dúvidas de que terão sido os cavalos que mais afamaram as 

províncias do extremo ocidente do Império. 

Blázquez considera, ainda, que em Olisipo deveria existir um animado 

mercado de equinos, pois a fama que aqueles adquiriram – para além dos 

mitos que se criaram em redor da sua origem – outorgava-lhes um lugar 

especial nas pistas dos circos. Para além destes, Blázquez nomeia outras raças 

peninsulares que eram igualmente apreciadas, entendendo aquele autor que a 

velocidade com que galopavam, aparentemente, seria um aspecto comum. Por 

conseguinte, e sem aludir a quaisquer características fisiológicas, aponta 

                                                 
271 Blázquez 1957, 159. 
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distintamente os cavalos da Meseta e da Andaluzia, os das Astúrias e os da 

Galiza. Uma outra raça habitava o norte peninsular, conhecida por Disex, cuja 

memória se perpetuou numa epígrafe (CIL II 2660), na qual se gravou o poema 

vulgarmente designado de VII Legião: 

(…) 

progeniem ut cursu certare,  

ut disice ferri  

et pedes arma gerens et  

equo iaculator Hibero  

(…) 

Os cavalos da Hispania eram igualmente apreciados pelos militares272, ao 

ponto de terem sido honrados com a sua gravação em moedas cunhadas na 

Sicília, acompanhados com a legenda Hispanorum. De facto, as legiões 

aglomeravam cavalos andaluzes e da Meseta, para além dos do norte e de 

ruços asturianos, no primeiro terço do século II, nas praças norte-africanas. 

E, muito provavelmente, terão sido as legiões a levar cavalos andaluzes que, 

recriados em África, deram origem aos potrancos espanhóis, os quais eram 

também, em pleno Baixo-Império, bastante solicitados para competição, 

conforme consta nas epístolas de Símaco e nos textos de Amiano Marcelino273.  

136

Outra linhagem, a asturcón, era constituída por pequenos cavalos, 

adaptados para a corrida e para a marcha em pisos difíceis, pois o seu colo 

levantado permitia ao cavaleiro montar com grande comodidade, como deixou 

claro o poeta Sílio Itálico: 

(...)  

patrium frons alba nitebat 

insigne et patrio per omnis concolor albo; 

ingentes animi, memora haud procera decusque 

                                                 
272 «Polibio repetidas veces da como causa de la superioridad de los cartagineses sobre 

los romanos el hecho de que aquéllos dispusieran de mejor caballería (III 110, 2; 117, 

4; IX 3, 9). Livio, por su parte, afirma que la fuerza principal del ejército de Aníbal 

eran las tropas hispanas (XXVII 14, 5); como la caballería hispana era la mejor del 

ejército cartaginés, se deduce que ésta fue el cuerpo de ejército que más contribuyó a 

la victoria de los púnicos sobre los romanos» (Blázquez 1957, 168). 
273 Blázquez 1957, 170. 
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corporis exiguum, sed tum sibi fecerat alas 

concitus atque ibat campo indignatus habenas. 

Crescere sublimem atque augeri membra putares274. 

Nero prezava muito estes cavalos, pois tinha particular afeição por um 

deles que, numa noite de pesadelo, já no fim do seu consulado, lhe apareceu, 

assustando-o imensamente: 

«Sonhou também que estava a ser arrastado para uma imensa escuridão 

(…). Um cavalo asturiano que apreciava muito transformou-se num macaco na 

parte inferior do corpo e a sua cabeça, que se mantinha inalterada, emitia gritos 

sonoros»275.  

Também o facto de Virgílio na sua Eneida ter atribuído o nome de 

asturcón a um cavalo de um etrusco aliado de Eneias276 – entre outras razões 

– será indicador, parece-nos que suficiente, para crer que esta designação, 

primeiro referente a uma raça cavalar específica, se tenha tornado sinónimo 

de certas qualidades físicas e psicológicas de um animal, o qual, 

independentemente da raça, fosse confortável para o cavaleiro, veloz, apto a 

qualquer tipo de piso e manso. A reunião destas características num único 

cavalo contribuiu para a fama e prestígio destes equídeos por todo o 

Mediterrâneo, pois, para além das suas qualidades intrínsecas, possuir um 

asturcón era sinal de prestígio social e económico, pelo que, seguindo este 

raciocínio, até os imperadores ambicionavam ter os seus asturcóns, conforme 

nos deixou testemunho Suetónio em As Vidas dos Doze Césares.  
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Sabe-se igualmente que, em Itálica, havia ganadarias que se dedicavam 

exclusivamente à criação e venda destes animais. E este seria, decerto, um 

negócio lucrativo. Isto porque, sabendo-se que os itálicos eram grandes 

apreciadores de corridas de carros e – entre outros indícios literários – que 

estes animais estavam excepcionalmente adaptados para este género de 

provas, o achamento de uma inscrição proveniente dessa antiga cidade (CIL VI 

62, 38), reportando-se a um vendedor de asturcóns, parece ser um indício 

razoável dessa qualidade277. E, em plena conjuntura Baixo-Imperial, as fontes 
                                                 
274 Sílio Itálico, Punica, III, 335; XVI, 348-353. 
275 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Nero, VI, XLVI. 
276 Virgílio, Eneida, X.  
277 Blázquez 1957, 174. 
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indiciam a manutenção preferencial do gosto pelos cavalos hispânicos, os 

quais continuavam a ser exportados, tal-qualmente outros produtos, ainda 

que em menor quantidade do que nos séculos precedentes: 

«Agustín, en su carta L menciona la exportación de estaño a Egipto desde 

Lusitana y Gallaecia. También podía exportar caballos para las carreras. 

Simmaco, en los últimos años del s. IV, escribe varias cartas a hispanos, 

propietarios de yeguadas en Hispania, aunque se ignora la zona donde se 

encontraban, pidiéndoles caballos para correr en el circo de Roma, a Sallustio, 

año 401 (Ep. V.56) que fue vir illustris y praefectus urbis Romae, que poseía 

extensas fincas y grandes yeguadas de caballos en Hispania. Su padre fue 

vicarius Hispaniarum en 364 (CIL VI, 1729) y residió con seguridad en Augusta 

Emerita. Del abastecimiento de caballos hispanos habla Simmaco en las cartas 

ad Stilichonem (IV.7), escrita en 399; a Helpidio, redactada en la misma fecha. A 

los caballos hispanos los califica de equos ex Hispania lectissimae nobilitatis; a 

un destinatário desconocido (VII, 48); a Messala (VII, 82); a Longiniano (VII, 97), 

todas ellas también del 399; de la misma fecha son las cartas a Patruino (VII, 

105-106); a Perpetum (IX, 12). En la carta se lee: lectissimos genere et velocitate 

praestantes; a Pompeya, dama probablemente hispana desconocida (X, 18); a S. 

Flaviano (IX, 19); a S. Basso; a un vicario Hispaniarum (IX, 21); a S. Aureliano 

(IX, 22); a S. Marcello (IX, 23); a Vicentio (IX, 25). Los potros lusitanos eran ya 

famosos por su velocidad al comienzo del Imperio. En la Expositio totius mundi et 

gentium LIX, obra de un oriental escrita en el año 359, Hispania exporta oleum 

enim el liquamen et vestem variam et lardum et iumenta mittens, omni mundo 

sufficiens»278. 
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* 

Refira-se ainda que o gosto e/ou devoção equina não foi uma 

prerrogativa exclusivamente mediterrânica, nem tão-pouco se limitou ao mito 

da finisterra, pois parece não existirem hoje dúvidas de que existiria a prática, 

entre os lusitanos, dos suouetaurilia279, um rito indo-europeu de purificação, 

inclusivamente comum no mundo romano. Mas, para além destes sacrifícios 

                                                 
278 Blázquez 2002, 170. 
279 Pastor Muñoz 2004, 52-53. Na inscrição de Cabeço de Fráguas, Pousafoles, 

Sabugal refere-se: uma cordeira era dedicada a Trebopala, um porco para Laibos, uma 

ovelha para Trebaruna e um touro procriador para Reva (Vasconcelos 1913, 71; Maciel 

2007, 34-35). 
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de um porco, uma ovelha e um touro, os lusitanos, nas exéquias de Viriato, 

terão promovido, em sua honra, combates entre mais de duzentos pares de 

lutadores e imolado – de acordo com práticas rituais dos lusitanos – algumas 

centenas de animais280. Podendo-se depreender, atendendo à conjuntura em 

questão, que esses sacrifícios, dado o carácter guerreiro e heróico do líder 

assassinado, possam ter integrado vários equídeos.  

Estrabão referiu também as “hecatombes” praticadas pelos povos do 

Noroeste hispânico, com origens pré-históricas, mas que se alongaram até à 

Antiguidade Tardia. Aquele autor afirmou, a propósito:  

Comem principalmente cabrito, e imolam a Ares um bode, assim como 

prisioneiros e cavalos. Fazem também hecatombes por cada espécie à moda dos 

gregos, como diz Píndaro: sacrificar tudo às centenas281.  

A prática destes sacrifícios cumpria uma matriz indo-europeia comum 

aos povos da bacia mediterrânica. 

Por conseguinte, parece inevitável que tenha existido a crença no cavalo, 

o qual terá sido, também e por ora no âmbito restrito da Península Ibérica, 

objecto de culto. Até porque são fortes os indícios de que não só junto ao 

Oceano, mas também no Levante, se terá sentido uma grande veneração por 

uma divindade cavalar ou protectora dos cavalos, possivelmente semelhante 

ao culto de Epona, pois, de facto, descobriram-se em Cigarralejo, entre 

inúmeros ex uota, trinta e oito representações de uma égua com o seu potro e 

singulares representações de cavalos que flanqueiam figuras humanas, dentre 

as quais há a destacar:  
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«(…) y entre las interesantísimas representaciones de figuras humanas 

flanqueadas por caballos del sureste de la Península ibérica hay que destacar el 

vaso de Elche (III/II a.C.), en el que una figura femenina parece abrazar a dos 

caballos que la flanquean. Podemos estar ante la Harpía Podarga y sus gemelos 

hijos equinos; o también ante una Medusa Gorgona como la del frontón de Corfú 

abrazando a sus hijos Crisaor y el caballo Pegaso; recordemos que en alguna 

ocasión es representada naciendo dos caballos de su cuello cortado; también 

hay representaciones de Epona flanqueada por caballos»282. 

                                                 
280 Pastor Muñoz 2004, 143. 
281 In Maciel 2007, 30. 
282 Gangutia 2002, 40. 
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Refira-se, por outro lado, que se conhecem algumas dezenas de relevos e 

estatuetas que se reportam aos domadores de cavalos, fundamentais, aliás, 

para as comunidades cuja sobrevivência dependia da criação e do comércio 

dos equinos. Por conseguinte, as representações do “domador de cavalos” 

ibéricas constituem um grupo homogéneo de peças de arte iconográfica e 

morfologicamente semelhantes. Estão classificados em dois grupos designados 

por “estante” – em que as personagens, todas masculinas, correm com um pé 

em cada um dos cavalos –, e “sedente” – que integra representações nas quais 

o domador segue sentado com uma perna à esquerda de um dos animais e 

outra à direita do segundo cavalo. Este último, constituído essencialmente por 

dois cavalos conhece uma excepção, porquanto surgem quatro cavalos em vez 

da dupla habitual. 

As representações dos domadores de cavalos tiveram uma longínqua 

origem, pois ter-se-ão fundado na representação no “Senhor dos Animais” 

mesopotâmico de onde se terão irradiado pelo Mediterrâneo, do Próximo 

Oriente ao Egipto pré-dinástico, convertendo-se, por vezes, numa Póthnia 

Théron. Seja como for, no mundo egeu assumiu indistintamente as formas 

masculinas e femininas, sendo variados os animais que ladeavam a figura 

central. Mas, tal como no universo oriental tem sido difícil definir uma 

terminologia para estas figuras sagradas, inclusive no mundo grego, já mais 

perto de nós, onde existiam diversas divindades relacionadas com cavalos, 

estabelecendo-se, porém, uma inequívoca conexão com Posídon e, mais tarde, 

com Neptuno, relações estas que, independentemente da matéria plástica, 

deverão ter em conta as culturas que as produziram e os laços que 

estabeleceram, afinal, com o Domador de Cavalos283. Seja como for, o 

antecedente do Despótes Hippon peninsular é claramente helénico284.  
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* 

De facto, na II Idade do Ferro, designadamente em áreas ainda não sob 

influência fenícia ou púnica e helénica, como vimos, os cavalos estavam bem 

presentes no quotidiano dos povos ibéricos, porquanto são já numerosos os 

                                                 
283 Cfr., v.g., Marín Ceballos e Padilla Monge 1998. 
284 Encontram-se estas representações em pedra, marfim e pintura, também em 

Rodes, Samos, Peloponeso, Etrúria, estas sobretudo em bronze e em terracota.  
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indícios – como a iconografia do Domador de Cavalos – de representações 

equestres, de cenas de caça e da figuração de esculturas de vulto bastante 

abundantes e decerto de cariz ritual, como os varrões do norte e centro da 

Península, e, no mesmo aro, representações de javalis e de bois celtas e, claro, 

de leões ibero-turdetanos.  

Todas estas esculturas e também objectos de uso comum, religiosos ou 

ex uota, constituíram parte de um léxico similar entre os diferentes povos que 

habitavam o território. De facto, encontram-se, para além das já mencionadas 

esculturas zoomórficas, outras de origem ibérica, céltica, vetã, turdetana e 

tartéssica. Por exemplo, as esculturas de Cerrillo Blanco – um conjunto 

detectado em contexto fúnebre constituído por cerca de cinquenta figuras –

enquadram-se no horizonte conhecido por Cultura do Tejo, e a sua cronologia 

varia entre os séculos VII e segunda metade do V a.C. O final desta produção 

parece ter coincidido com a chamada crise do Ibérico Antigo, um período 

violento que se caracterizou pela destruição de diversos povoados, entre 520 e 

480 a.C., de que resultou uma mudança estrutural que terá tido origem na 

batalha de Alalia, entre fenícios e gregos, que disputaram, então, a primazia 

pelo controlo comercial do litoral da Península e, séculos depois, finalmente no 

conflito entre Cartago e Roma, que ditou a vitória latina e sequente ocupação 

romana do território peninsular.  
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No entanto, a Hispânia, desde há muito que se encontrava familiarizada 

com os cavalos, detectando-se, inclusive, analogias passíveis de identificar 

com mitos remotos, tanto no tempo, como no espaço (para além do 

Mediterrâneo oriental), cujos vestígios chegaram até nós entrouxados em 

complexos enredos, nem sempre de interpretação fácil ou linear: 

«A las comparaciones con los mitos arcadios y tebanos, referentes a las 

facetas equinas de Deméter y Posidón, Gricourt añade más datos significativos: 

la ira de Deméter Erinis que comporta la esterilidad de los campos es comparada 

a la de Macha contra los del Ulster; la unión de Posidón y Medusa trae consigo 

el nacimiento de Pegaso «porque nació en las fuentes del Océano» (Hes., Th. 282), 

lo que coincide con los orígenes oceânicos de Macha. Pero hay varias otras 

coincidencias que consideramos interesante aducir: Rhiannon y Macha sufren 

su particular pasión, como Medusa que muere en el momento de generar a sus 

hijos, como Leimone encerrada con un caballo hasta morir o Alope encarcelada 

hasta la muerte y luego convertida en fuente después de dar a luz un niño 
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reiteradamente criado por una yegua. Pero son Melanipe y su madre Hipó (ya 

hemos hablado de su relación con la india) las que tienen más puntos de 

contacto com Rhiannon y Macha: dotes proféticas, desaparición, vida sufrida y 

ocultación de su identidad, entrega de los hijos a otra familia. El hecho de que la 

epopeya celta remita a una sociedad guerrera de la época del hierro, con 

notables parecidos con la tradición heroica de los poemas homéricos, muy 

dependientes de la cultura del caballo, es lo que habría permitido que se 

mantuvieran relevantes arcaísmos comunes en el âmbito indoeuropeo. También 

en otra región extremo occidental, en la Península Ibérica, se dan testimonios en 

muchos casos muy antiguos y con notables coincidencias con lo visto hasta 

ahora. 

Nuestra península debió tener en la antigüedad gran capacidad ganadera, 

con tal preponderancia de las razas equinas que causó asombro a quienes 

sucesivamente la invadieron. Se reconocen además para los pueblos de la 

Península técnicas ecuestres muy desarrolladas y adaptadas a su particular 

terreno, así como una veneración al caballo en muchos aspectos similar a la que 

hemos visto en otros pueblos indoeuropeos, incluido el griego. Ello hace que, 

sobre todo los romanos, “descubran” en suelo peninsular el esquema A. Silio 

Itálico, gran conocedor de la tradición épica, al caracterizar a los aliados 

hispanos de Aníbal, menciona en vv. 3.376-7 el tema de los “domadores de 

caballos” (los celtas eporediae etc.) y a continuación, en 378-383, el de la 

fecundación de las yeguas por el viento, con el resultado de prole excelente, pero 

de corta vida»285. 
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Na Hispânia, por sua vez, os ludi romanos, que, desde o século II a.C., se 

iam tornando frequentes no sul e no levante, acompanharam o avanço militar 

no território, consolidando-se no século I a.C. e nas diversas cividades 

indígenas, que passaram a acolher estes jogos. Os divertimentos pré-romanos 

(talvez não muito diferenciados) foram cedendo espaço aos espectáculos 

romanos, que adoptaram como seus, apresentando-os inclusive nos dias 

festivos286. E aqui aportados relembremos as palavras de Virgílio na sua épica 

latina relativas às corridas de cavalos: 

«Mais uma vez, como de costume, Virgílio mescla tradições heterogêneas 

na composição de seu poema. 

                                                 
285 Gaguntia 2002, 32-35. 
286 Ceballos Hornero 2002, I, 120. Sobre esta matéria vide também Blázquez 1999. 
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 Depois de relatar essas solenidades rituais, o poeta prepara o terreno para 

falar, enfim, dos jogos: 

Exspectata dies aderat nonamque serena 

Auroram Phaetontis equi iam luce uehebant... 

(104-105) 

(“Chegara o dia esperado e os cavalos de Faetonte conduziam já a nona 

aurora com uma luz serena”)»287. 

Como se sabe, a organização socioeconómica romana assentava os seus 

princípios basilares nas corporações profissionais, pelo que, se os gladiadores 

estavam inscritos nas familiae gladiatoriae e os actores nas greges scaenici, os 

corredores de cavalos integravam as factiones circenses:  

«En cuanto a los juegos del circo, en Roma y durante la Antigüedad Tardía  

en Constantinopla las factiones dominaban su organización, pero también está 

documentada su presencia en ciudades provinciales; tal es el caso, por ejemplo, 

de Tarraco [CIL II 4315] y de Calagurris en la península Ibérica. Por tanto, su 

ámbito de acción se extendería desde Roma a las grandes y medianas ciudades 

provinciales. En época alto-imperial había 4 grandes factiones, las cuales se 

definían por el color de la túnica de sus aurigas: albata (blanca), russata (roja), 

prasina (verde) y veneta (azul). Se discute si en las capitales provinciales las 

factiones dispondrían de delegaciones o alquilarían stabula equorum. En todo 

caso, teniendo en cuenta el elevado número de caballos requeridos para celebrar 

un día de juegos en el circo (varios centenares), el editor debía procurarse al 

margen de las factiones algunos ejemplares, tal como hizo en el año 399 el 

senador romano Quintus Aurelius Symmachus, quien para los juegos de la 

pretura de su hijo mandó cartas a conocidos hispanos suyos para que le 

consiguisen un buen número de caballos de carreras»288. 
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A iconografia alusiva à temática circense era também divulgada através 

de objectos de uso comum, como eram os produtos resultantes do artesanato 

“proto-industrial” então vigente, como as cerâmicas de mesa e lucernas, cujas 

cronologias recuadas conflituam com as teses ordinárias, ainda que se tenham 

mantido Império fora até épocas bastante tardias. De facto, o desmedido 

acolhimento dos ludi na Hispânia (e, de certa forma, por todo o Império) 

                                                 
287 Cardoso 1996-1997, 107-118. 
288 Ceballos Hornero 2002. 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

promoveu também a reprodução em série de objectos de uso comum ou 

decorativo que obtiveram grande aceitação, respondendo assim ao gosto de 

uma vasta clientela289.  

O mesmo terá sucedido com objectos de gosto e valor mais refinados – 

decerto apenas acessíveis às classes mais abastadas –, como os que se 

poderão enquadrar no âmbito das jóias e da glíptica; do vidro e do bronze, 

incluindo pequenos grupos escultóricos e estatuetas representando aurigas, 

permanecendo gravado nalgumas delas os nomes dos atletas e/ou dos 

cavalos; do ouro, da prata e do cobre; das moedas e de muitos outros 

artefactos, tudo factos, de per si, reveladores do gosto, quiçá exacerbado, como 

se já vivia e sentia o fenómeno circense, das corridas, dos aurigas vitoriosos e 

dos cavalos vencedores, numa dinâmica cuja origem mergulhara mesmo na 

época imperial (até cronologias bastante avançadas) na penumbra do mito feito 

história que, no século III, se impôs de forma inequívoca nos opera musiua. 

Tendo como base esta premissa – e também porque só a partir do século 

II é que se terão começado a «desarrollarse corrientes y matices regionales»290 

– cremos que não se tratou de um fenómeno isolado, não podendo esquecer 

muitas outras formas ex arte alusivas à temática cavalo/auriga/circo, não só 

romanas, mas também como produtos de substratos ancianos, mais ou menos 

comuns a um universo mediterrâneo, como, aliás, já vimos.   
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Este fenómeno impôs-se, antes pelo contrário, como consequência de 

uma série de factores sócio-políticos, económicos, religiosos, culturais e 

artísticos, pois não poderemos olvidar, entre outras, a lei de Vrso (Osuna, 

Sevilha), uma colónia fundada, pouco depois do assassinato de César, por 

plebeus de Roma, que estatuiu a obrigatoriedade de as altas magistraturas 

oferecerem espectáculos de teatro, de circo e com feras em honra da tríade 

capitolina e a Vénus, porque havia a convicção de que o ditador descendia 

daquela deusa. 

 

 

 

 
                                                 
289 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
290 Moreno González, 1995, p. 121. 
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Isto, obviamente, sem esquecermos o outro extremo da cronologia, como 

seja, o mosaico de ANTONIA VETIA, datado do século IV (Iconographia, n.º 45), 

no qual se patenteia entre uma série de elementos decorativos, aparentemente 

desconexos, um cavalinho291. Este pequeno cavalo tem paralelo aproximado, 

ainda que ostente um programa narrativo melhor ordenado e mais coerente, 

em Tabarka, na Tunísia, designadamente na Chappelle des Martyres292. 

Apesar de a inscrição patente no mosaico nada indicar, para Palol, a presença 

de um cordeiro – que lembra o Agnus Dei de Ampelius de Tarragona – sugere 

que Antonia Vetia possa ter sido uma cristã293. 

E, mais adiante, a lápide sepulcral do auriga emeritense Sabianus de que 

se conserva fragmento, de mármore branco, com cronologia atribuída já aos 

começos do século VI294, cuja reconstituição é a seguinte:  

SABINIANVS AVRIGA 

REQVIEVIT IN PACE ET VI (XIT AN)NIS XLVI DI(¿). 

* 
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Decimus Iunius Iuvenalis (um autor de transição do século I para o II) 

redigiu as suas Sátiras, de que nos interessa particularmente o Livro X (78-

81), onde escreveu: 

[Populus Romanus] nam qui dabat olim 

imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se 

continet adque duas tantum res anxius optat 

panem et Circenses.  

Trata-se, sem dúvida, de um comentário satírico aos ludi circenses, ainda 

que a famosa referência ao “pão e circo” – precisamente o título deste capítulo 

– possa oferecer-nos uma dúplice leitura, primeiro a de Dina Maria Baptista 

Abreu que, não renegando o carácter irónico do texto, encontra também uma 

praxis comum nos circos, isto é, a distribuição de trigo pelas clientelas com o 

intuito de se manterem fiéis aos seus patronos:  

                                                 
291 Blanco Freijeiro 1978ª, 47, n.º 33, lám. 55. 
292 Duval 1976, 64, fig. 33. 
293 Palol 1967, 336. 
294 Nogales Basarrate 2000, 89, lám. LII.  
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«Poderemos afirmar que, para além de ser sobretudo pão que se distribuía 

durante os jogos e do trigo ser desde logo um dos principais alimentos que se 

comprometera o governador a distribuir, Juvenal é um satírico cujas sátiras 

falam não somente por aquilo que afirmam, mas também, e sobretudo, pelas 

palavras escolhidas e pelas imagens que pinta»295. 

Mas encontramos igualmente uma segunda leitura dos escritos do poeta 

que se traduz objectivamente por um nítido (re)aproveitamento da sua 

linguagem – sobretudo a partir do século IV – por autores cristãos, através do 

processo da “intertextualidade”, em que se glosam os seus escritos como arma 

de arremesso contra um paganismo decadente. Ou seja, a obra original de 

Juvenal assume-se como hipotexto – isto é, a obra-mãe – e os autores cristãos 

que trabalharam (e manipularam, inclusive, as Sátiras) produziram um 

hipertexto que ia ao encontro de um ideário político-religioso, de sinal 

contrário:  

«En las dos centurias que siguieron a la muerte del poeta de Aquino, su 

obra quedo prácticamente sumida en el olvido. Las razones de tal silencio quizás 

deben buscarse en el gusto literario por el arcaísmo dominante bajo los 

Antoninos y en la relajación de la moral pagana -contra la que el satírico se 

convirtió en abanderado- que presidió los siglos II y III d.C. 
146

Sin embargo, en las postrimerías de la Antigüedad, en el s. IV, un cambio 

en el gusto literario, que de nuevo vuelve su mirada hacia los clásicos, motivó 

también un renovado interés por las Sátiras de Juvenal. Pero ¿por qué Juvenal 

resurge como modelo junto a vates tan excelsos como Virgilio y Horacio? Parece 

claro que la mayor permisividad de esta época en la manifestación del 

pensamiento cristiano encontró en el satírico un apoyo inestimable para la 

defensa de los valores morales y para el ataque contra el vicio. 

Sus Sátiras se prestaban por su tono y contenido a ser fuente de 

inspiración para los cristianos, a la que acudían, en su crítica a la corrupción de 

costumbres y virtudes que el paganismo había ocasionado, para tomar bien las 

frases más célebres de Juvenal, bien los motivos y la forma en su ataque contra 

los vicios. El poeta de Aquino se procuró, por lo tanto, un destacado lugar junto 

a autores como Virgilio entre los preferidos por los escritores cristianos. 

(…) 

                                                 
295 Abreu 2001, 53. 
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La varia influencia del poeta de Aquino en los autores cristianos conviene 

contemplarla desde una perspectiva que le confiere una nueva dimensión que 

mira más allá del hecho literário en sí. Así pues, la huella del satírico en autores 

tan distantes geográficamente como Ausonio, Claudiano, Prudencio, Prisciano, 

resulta muy significativa y merece una valoración en el terreno de la Historia de 

la transmisión, ya que podría apuntar hacia una difusión de copias de las 

Sátiras por la Galia, el Norte de África y Alejandría (Egipto)»296. 

Tudo isto sucedeu, curiosamente, na altura em que se recuperavam 

também os clássicos do século I, provavelmente pela antiga elite aristocrática 

que vivia agora nas suas uillae, ou seja, uma determinada cultura de matriz 

urbana deslocou-se, também de certa forma, para o universo rural, enquanto 

que na cidade se ia impondo uma nova elite menos culta e letrada do que a 

velha nobreza outrora dominante. Por isso, é natural que os temas vernáculos 

tenham começado a impor-se na cidade e, de facto, os mosaicos circenses 

afirmavam-se como modelo preferencial, sobretudo, atendendo aos exemplos 

contabilizados em meio urbano. Face a esta justificação, ainda que sumária e 

recorrendo a pequenas obras artísticas e de uso comum, bem como à arte da 

escrita, prova-se que os pressupostos que normalmente se utilizam para aferir 

os critérios não podem ser unidireccionais (no que concerne, sobretudo, às 

análises historico-artísticas). Por isso – e na esteira de Justino Maciel –, há 

que atender a um fenómeno mais vasto e complexo, com múltiplos 

cambiantes:  
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«[a] arte ficou indelevelmente marcada por este contexto de mudança, 

dinamizando até ao paroxismo a tensão entre o significado e o significante nas 

imagens tradicionais, preparando assim o advento de signos e comportamentos 

artísticos novos»297.  

Fenómeno que, na arte musivária, se viria igualmente a reflectir no horror 

uacui constante nos mosaicos baixo-imperiais de que os mosaicos circenses 

constituem também exemplo, não só pelo ênfase dado à pista, mas também ao 

tribunal e à decoração da spina, onde, não raras vezes, se podem observar 

representações marginais à temática; nos aurigas vencedores, ataviados por 

uma decoração exacerbada e os cavalos, que sobressaem dentre intrincadas 

                                                 
296 Abreu 2001, 54. 
297 Maciel 1995, 103. 
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formações geométricas ou de cariz vegetalista, senão mesmo, como o cavalo 

central de Torre de Palma, ostentando possíveis insígnias do triunfo298. 

Assim, à súmula dos factores enunciados – à qual deverá acrescer o facto 

de a antiga aristocracia ter procurado refúgio nas suas uillae –, impôs-se no 

meio urbano uma nova classe em ascensão económica e social, ansiosa por 

registar os seus feitos, designadamente os seus patrocínios pro bono publico ou 

pessoais, porquanto, para Regina Bustamante, na sociedade Antiga e Tardo-

Antiga: 

«o domínio da escrita era privilégio de poucos e os documentos escritos tinham 

circulação restrita, a imagem constituiu-se em uma forma de comunicação com 

maior alcance que a escrita. Contemplando ou fabricando-a, quotidianamente as 

sociedades antigas a utilizavam, decifravam e interpretavam, recontando 

narrativas míticas e familiarizando seus integrantes uns com os outros através 

de representações de situações vivenciadas ou idealizadas. Nesta comunicação, 

privilegiamos o modo de produção do sentido da imagem, que foi inserida na 

ordem do texto, precisando, portanto, ser lida para ser compreendida, o que 

demanda de seus leitores uma atitude interpretativa. A imagem é uma 

ferramenta de expressão e comunicação, pois transmite uma mensagem visual 

para outro, composta de diversos signos; é uma linguagem. O produtor da 

imagem encontra-se em uma relação dialéctica com sua sociedade: produz por 

diversas motivações culturais e sociais e seus produtos retornam à sociedade 

reforçando, criticando ou formulando novos valores e práticas. Dificilmente, se 

cria algo que não seja compreendido, que não tenha um significado para os 

membros de sociedade em que vive. Para se compreender o sentido das 

mensagens, ou seja, interpretá-las, deve-se conhecer a sociedade, sua cultura e 

os seus códigos de linguagem»299.  

148

1. LUDI CIRCENSES 

Todo o que cobiçar a palma olímpica 

por uma entrega à cria de cavalos 

e como todo aquele que à lavoura 

que ofertar novilhos mais robustos, 

ambos terão cuidado especial 

                                                 
298 Fabião 2006, 106. 
299 Bustamante 2004. 
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em escolher-lhes a mãe.  

(…) 

A mesma escolha em gado cavalar: 

cuidado atento com aquelas crias 

que destinas um dia a ser semente. 

(…) 

Não vês como saídos das cocheiras, 

arrebatam os carros o terreno 

e no veloz correr, na brava luta, 

vai exaltando o espírito dos jovens? 

Palpitam na esperança da vitória 

E se abatem no medo de falhar. 

a chicote se incitam os cavalos 

e lhes soltam as rédeas, ardem eixos, 

ora sobem ou baixam como ao vento, 

ao assalto dos ares pelo espaço, 

sem demora nenhuma e sem repouso. 

A poeira amarela se levanta, 

149
os da frente molhados por espuma 

pelo resfolegar dos que atrás seguem, 

e pelo amor da glória como vão, 

o que fazem por gosto da vitória. 

Erictónio foi deles o primeiro 

que ousou o dirigir quatro corcéis 

e manter-se de pé, já vencedor. 

Lépitas Peletrónios foram eles 

que primeiro montaram, deram freio, 

fizeram voltear ou ensinaram  

cavalo a suportar o cavaleiro 

das armas revestido e galopando. 

Custoso é conseguir o bom cavalo 

para um ou outro fim, os criadores 

antes de tudo querem juventude,  

ardente coração, velocidade.  

(…) 

Mas, ao quarto Verão duns outros três, 

comece nos volteios, passo acerte, 

alternas curve as pernas nas corridas. 
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Aposte no voar mais do que o vento 

e, como se sem rédea, mal as patas 

deixem que marca for pelo terreno, 

(…) 

Aí voa Aquilão, ao mesmo tempo 

varre campo lavrado e mar aberto, 

se cobre de suor nosso corcel 

para chegar às metas duma Eleia; 

por galopar nas pistas, logo a boca 

uma espuma sangrenta lhe desborda, 

ou dócil o pescoço lhe aguenta 

o carro que na Bélgica suspendem. 

Logo que está domado já pode ele 

ganhar mais corpo com um bom ferrejo, 

pois se antes o tivesse o dono feito 

altivo ficaria, já ninguém 

para o trabalho dele disporia, 

contra o chicote estava ou freio de puas300. 

150
De facto, e apesar do exposto ao longo do presente texto, não existirão 

dúvidas de que os antecedentes imediatos dos ludi circenses romanos 

radicaram nas tradições etruscas e terão consistido nas primeiras celebrações 

oficiais de Roma, os Consulatia, que decorriam a 21 de Agosto, em memória do 

rapto das Sabinas pelo fundador da Vrbs. Por conseguinte, as provas hípicas 

romanas, ao vincularem-se, nos seus primeiros tempos, à tradição etrusca 

detinham uma correlação com os cultos agrícolas e não – como se tem 

generalizado – com a divindade infernal Consus. Assim, de certa forma, cada 

volta à pista simbolizava um ciclo agrário e os cascos potentes calcando a 

terra em cada passada larga tinha como objectivo estimular as forças 

subterrâneas, enquanto que a competição servia para revitalizar os deuses 

campesinos e marciais301.  

Existem outras teses a propósito da origem das provas de circo, 

designadamente a do adestramento militar ou a da pura exibição do cavalo 

como status aristocrático. Se no início também as provas helénicas se 

                                                 
300 Virgílio, Geórgicas, III, 95-100. 
301 Ceballos Hornero 2002, 407. 
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prendiam com os ciclos produtivos da natureza, no século V a.C. 

encontravam-se já libertos e escravos ao serviço de familiae quadrigariae que 

se tornaram dominantes e, como consequência, o carácter mágico-simbólico 

que lhe ditara a origem, subsumiu-se no espectáculo desportivo. Foi, pois, 

neste contexto, que em Roma surgiram as factiones que durante o Alto-

Império – decerto sob a batuta de cidadãos poderosos e/ou endinheirados – 

dirigiram o cada vez mais próspero negócio em que as corridas se haviam 

transformado, não só na capital imperial, mas em todas as províncias, tendo 

desempenhado um importante papel na vida municipal e, inclusivamente, na 

macroeconomia antiga. 

Por tudo isto, quando Augusto redigiu as suas Res Gestae, é possível 

constatar que os ludi se encontravam já devidamente organizados e bem 

definidos os limites de cada prática. Todavia, naqueles tempos mais recuados 

– sem olvidar a minuciosa descrição de uma corrida de circo na Ilíada, de 

Homero, cuja datação está circunscrita ao século VI a.C. –, parece-nos 

evidente que o circo terá sido o primeiro grande ludus, ao qual, com o correr 

dos tempos, se foram aduzindo outras modalidades, muitas das quais viriam a 

autonomizar-se e ocupar um espaço próprio nos divertimentos romanos.  151

Por conseguinte, as corridas de cavalos podiam ser então 

complementadas com outros jogos (provas de luta, torneios atléticos, 

combates de gladiadores e uenationes) ou culturais, com representações 

teatrais – ainda que a dramaturgia de matriz latina só se tenha desenvolvido 

entre os séculos III e I a.C. – e musicais, porém com a definição de modelos 

arquitectónicos próprios para cada actividade e a sua implementação por todo 

o território romano, sobretudo no âmbito das reformas augustanas. Como 

adiante se verá, o circo manteve estas actividades paralelas apenas 

casuisticamente e a título excepcional. Augusto promoveu, com maior 

frequência, a realização dos já antigos e nobres jogos troianos «de crianças 

maiores e menores», nos quais participavam, a cavalo, os filhos da aristocracia 

que, deste modo, expunham ao público o valor da sua estirpe e honravam a 

linhagem donde provinham302. 

Refira-se, por outro lado, que os ludi circenses, para além das corridas de 

carros que constituíam o momento alto do espectáculo, incluíam também 
                                                 
302 Suetónio, Os Doze Césares, Divino Augusto, XLIII. 
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outras circunstâncias, designadamente provas hípicas e acrobacias sobre 

cavalos, saltimbancos que, mantendo uma antiga tradição cretense 

(documentada, pelo menos, já desde o II milénio a.C.), saltavam, recorrendo a 

trampolins, acima dos touros que investiam sobre os atletas303.  

Ao abrir os jogos, havia um cortejo religioso, no qual se incluíam todos os 

participantes. Nesta pompa circenses desfilavam, de acordo com as descrições 

de Dionísio de Halicarnasso (Antiguidades Romanas VII) e de Ovídio (Amores 

III) os:  

«iuvenes, aurigas, atletas, músicos, danzantes, magistrados y los portadores de 

objetos religiosos. Trás la pompa los magistrados realizaban sacrifícios en honor 

de los dioses antes de dar comienzo a los juegos»304.  

Preponderavam as corridas de quadrigas sobre as outras actividades 

desportivas e malabarismos, pelo menos no que concerne à Península Ibérica, 

cujos opera musiua retratam, com bastante relevo, as corridas e os cavalos 

vitoriosos, ainda que o principal destaque recaia sobre o auriga vencedor. As 

provas, no entanto, começavam a organizar-se nas vésperas, designadamente, 

as das quadrigas e bigas, existindo, ainda, testemunhos – porém mais 

invulgares – de carros tirados por três cavalos e dez cavalos (recordando-se 

aqui, a título de exemplo, que Nero se terá apresentado nos Jogos Olímpicos 

num carro puxado por uma dezena de esplendorosos cavalos brancos305):  

152

«Los calendarios conservados (…) muestran que la víspera de los juegos se 

producía la equorum probatio de los corceles que iban a correr. Los carros salían 

desde las carceres a la señal del magistrado que presidía los juegos que agitaba 

la mappa. Normalmente estas carreras se disputaban a 7 vueltas [Aulo Gelio: 

Noctes Atticae III 10, 16; Casiodoro: Variae 51; San Isidoro: Etymologiae XVIII, 

37], más de 5 km en el Circo Máximo, distancia que tardarían alredor de 10 

minutos en recorrer, alcanzando en las rectas 75 km/h (…). Pero sumando los 

                                                 
303 Acerca deste antigo costume que pelo facto de não se encontrar patente qualquer 

representação destes jogos nos mosaicos compilados, parece-nos ser extemporânea a 

sua inclusão no nosso estudo. Ainda assim, sobre esta matéria, vide Blázquez, José 

Maria – «Venationes y juegos de toros en la Antigüedad», Zephyrus, 13. Ediciones 

Universidad de Salamanca.  
304 Ceballos Hornero 2002, I, 120-121. 
305 Suetónio, Os Doze Césares, Divino Nero, VI, XXIV. 
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preparativos cada prueba duraría una media hora (…), por lo que se 

organizarían normalmente entre 10 y 24 carreras (missus) cada día de juegos 

[Dión Casio: Historia Romana LXV 7 y LX 23], aunque en ocasiones en la capital 

llegaron a alcanzarse el centenar de missus en un solo dia [Suetonio: Vita 

Domitiani IV 3]. En cada missus competían de 4 a 12 carros, normalmente 

agrupados en 4 equipos (factiones). El coche mejor colocado en la salida para 

tomar las curvas era el que estaba más a la izquierda, por lo que se sorteaba la 

posición en las cárceres [Tertuliano: De Spectaculis XVI]. No obstante, para 

ganar era necesario que el auriga, además de de disponer de caballos veloces, 

tuviera una buena técnica y táctica, ya que las carreras eran muy accidentadas, 

produciéndose bastante naufragia, a pesar de la existencia de jueces que 

velaban por el buen desarrollo de la competición. Los aurigas procuraban ir lo 

más pegados posible a la spina central para reducir la distancia a recorrer. Y la 

táctica habitual del auriga estribaba en dificultar las maniobras del rival sin 

dejarse molestar por aquél (…). Además, los carros eran ligeros, de madera y 

com ruedas de 6-8 radios, para alcanzar mayor velocidad (…), y por tanto, 

propensos a quedar destrozados en un choque. Por ello los aurigas iban 

protegidos com cintas de cuero y portaban en el cinto un cuchillo con el que en 

caso de vuelco cortar las riendas, las quales llevaban sujetas alredor del torso 

para poder dirigir los caballos únicamente con la mano izquierda ya que la 

derecha la tenían ocupada com el látigo»306. 

153

Este fervor, vivenciado até ao limite pela população, teve como 

consequência a distensão destes espectáculos que, rapidamente, 

ultrapassaram os antigos limites temporais impostos, tornando-se frequente a 

sua realização, sempre como um acto religioso e/ou evergéta, pois se no início 

do Império duravam cerca de dois ou três meses, nos últimos tempos cobriam 

já um lapso temporal que chegava a atingir o meio ano307.  

Este aspecto, aparentemente, um simples pormenor, veio a assumir um 

papel capital no fácies urbano, pois com a vulgarização dos ludi circenses – 

decerto um processo gradual e não isento de contradições – houve a 

necessidade (não só com o intuito de nobilitar ainda mais este prestigiado 

desporto, mas também com a intenção de se pouparem recursos) de se 

substituírem as pistas com tablados de madeira por estruturas perenes. Este 

                                                 
306 Ceballos Hornero 2002, I, 121-122. 
307 Bustamante 2004. 
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fenómeno, segundo os indícios apontam, terá começado a impor-se com os 

flávios que, além de elevarem uma série de ciuitates ao estatuto de município, 

promoveram, também nesse âmbito, uma série de novas reformas urbanas, 

nas quais poderemos incluir a construção de circos nas cidades308, sobretudo 

nas mais faustosas, sendo conhecidos, até ao momento, na Península Ibérica, 

circos em Colonia Patricia Corduba, Emerita Augusta, Toletum, Tarraco, 

Saguntum, Calagurris, Italica, Valentia, Laminium, Mirobriga e, mais 

recentemente, em Felicitas Iulia Olisipo. No âmbito da amplitude dos contextos 

que temos vindo a evidenciar, a arquitectura dos circos também evolucionou 

ao longo do tempo, pois, nos primeiros jogos de que há notícia, estes 

resumiam-se a celebrações de cariz religioso (e fúnebre) e, por isso, detentores 

de calendários reduzidos.  

Neste sentido, as primeiras pistas eram improvisadas. Mais tarde, 

introduziram-se os temporários tablados de madeira – os saepta –, mas o 

alargamento da prática circense, pelo menos até cerca de meio ano, justificou 

que nas cidades se erigissem estruturas perenes, as quais, grosso modo, 

obedeciam a um modelo arquitectural, tal como outros grandes edifícios 

públicos. O circo, bem como o teatro e o anfiteatro, tiveram especial 

desenvolvimento em Roma e viram os seus modelos espalhar-se pelas 

províncias, difundindo-se pelas principais cidades, que tiveram a felicidade de 

receber o mecenato imperial ou que encontraram no típico evergetismo 

romano o financiamento que permitiu que estas estruturas passassem, 

também elas, a integrar as suas paisagens urbanas, determinando, em 

absoluto, o prospecto monumental dessas ciuitates.  

154

Assim, o circo, cujos antecedentes se encontram, como se viu, nos 

hipódromos gregos arcaicos e nos antigos etruscos, delimitando-se o circuito 

com troncos, no primeiro caso, e com pedras brancas que definiam as metae, 

no segundo. Mas os romanos, e face ao que temos vindo a expor, a partir do 

momento em que o circo se banalizou como espectáculo de massas, 

delinearam um arquétipo que, com ligeiras variáveis, se expandiu. 

Designadamente, a pista, com uma variação entre os 300 e 600 metros de 

comprimento, por 50 a 80 metros de largura, dividida por uma spina, cujo 

grau de obliquidade respeitava a orientação da cauea, permitia que se 
                                                 
308 Yacoub 1994, 149. 
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atingissem velocidades maiores nas provas, chegando a atingir nas rectas 

setenta e cinco quilómetros por hora e, no Circo Máximo, cada corrida, em 

média, demorava cerca de trinta minutos e dando-se por concluída após sete 

voltas ao recinto. 

Completava a estrutura edificada, na extremidade mais rectilínea, a zona 

dos cárceres de onde partiam os carros, mal era dado o sinal de partida309; o 

carro que ficava mais à esquerda à saída era o melhor posicionado para a 

corrida, pelo que essa posição era tirada à sorte. No entanto, o que em 

princípio poderia ser tido como uma vantagem, caso não se possuísse um bom 

conjunto, poderia ser causa de naufragium. Até porque, de acordo com 

Vitrúvio, o modo de atrelar aos cavalos obrigava a que os animais mais 

potentes puxassem pelos mais fracos, o que poderia redundar em acidente, 

caso o segundo cavalo não tivesse condições físicas para acompanhar o 

conjunto e provocasse a distensão excessiva das tiras de couro que o 

prendiam ao jugo:  

«De modo idêntico, os animais de tiro puxam equilibradamente as cargas 

quando os seus jugos são mantidos centralmente por tiras de couro a que estão 

ligados. Mas quando as bestas são de valor desigual, e uma, puxando mais, 

ultrapassa a outra, a tira de couro ao ser arrastada, põe uma parte do jugo mais 

longe, o que auxiliará o animal mais fraco. Assim, se nos varões e nos jugos não 

se dispuserem ao meio, mas descentradamente, as tiras de couro, quanto mais 

se afastar uma tira em relação ao centro, tanto mais ela ficará reduzida e a outra 

longa, se os dois lados do jugo oscilam à volta do eixo central ao qual a tira de 

couro está ligada, a parte mais longa descreve uma linha curva mais ampla, e a 

parte mais reduzida, uma linha mais curta»310. 

155

O fenómeno circense, todavia, foi assumindo uma dimensão tal que 

muitas estruturas foram sendo ampliadas, restauradas e enriquecidas, como 

constituirão exemplos o embelezamento do circo de Olisipo, recentemente 

descoberto311, e o augústeo circo emeritense que, ainda no século IV, foi alvo 

de grande restauro, conforme epígrafe descoberta no local, inscrita numa 

placa rectangular e que atribui a reforma aos filhos de Constantino: 

                                                 
309 Ceballos Hornero 2004, II, 583-585. 
310 Vitrúvio, Decem Libri, X, III, 8. 
311 Sepúlveda et alii 2002, 259; Duarte e Santos 20-03, 179-180. 
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FLORI FATISSIMOS VLO FAVENIE  

FELI TATE DOMINORUM IMPERATORUM QUE  

NOSTROS  

ETIMVIVL CONSTANTIETFLAVIVL SVITORUM FORTISSI  

MORUM QUESEMPER AVGVSTORVM CIRCUM V IVSTATECONLAPSUM  

TIBERIVS.FLAV.LAETVS.VC.COMES COLVMNIS ERIGI V OVIS ORNAMEN 

TORUM FABRICIS CINGIA VISIN VNDARI DISPOSVIT ADQUE  

ITAINSISTENTE. V. D. IVLIVS A TVRNINO. PL. ITA CONPETENTER  

RESTITVTAEIVS FACIES SPENDIDISSIMAE COLONIAE EMERITEN  

SIVMQUAM MAXIMAMIPIOVITN. OLVPTATEM. 

Os edifícios de espectáculos constituíam espaços cómodos, partilhados 

por milhares de pessoas, onde se cruzavam diferentes formas de comunicação 

encaminhando-se todas elas para o objectivo primordial – sobretudo nas 

províncias – de perpetuar a família provincial e a casa imperial, na suprema 

figura do princeps. Este facto, juntamente com as virtudes imperiais – a 

Victoria, a Pax Augusta e a Pietas – suportava também o culto imperial e 

garantia a presença das populações naqueles espaços carregados de 

simbolismo. Expandindo o fenómeno da romanização, encontrou-se, assim, na 

romanidade, um regime consolidado que proporcionava aos seus cidadãos um 

certo bem-estar do qual derivou, entre outros fenómenos que não importa 

trazer à colação, a pax romana312, mesmo nas épocas mais tardias, em que a 

filosofia dominante diferia já das dos primeiros séculos do Império. 

156

* 

Refira-se, ainda a propósito, que as cenas das corridas de cavalos eram 

frequentemente usadas na decoração que, numa perspectiva evergéta, 

ornamentava igualmente edifícios públicos, quer fosse ao nível da pintura, da 

escultura, ou dos opera musiua. Tendo presente este pressuposto, será hoje 

relativamente fácil entender o percurso “universal” de uma iconografia que, 

depois de definido o arquétipo primordial, evoluiu e difundiu-se através da 

forma artística, como representação de corridas onde era vulgar aduzir a cena 

do naufragium como um elemento dramático (recorde-se aqui o fresco de 

Vulcos, no qual se patenteia esta mesma cena). O mesmo sucede também no 

singular e já desaparecido mosaico de Colonia Aelia Augusta Italica 
                                                 
312 Nogales Basarrate 2000, 33. 
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(Iconographia, n.º 46)313, com cronologia de transição do século III para o IV314, 

cuja iconografia se destaca dos restantes pavimentos, não sendo, em absoluto, 

consentânea com os mosaicos atinentes à temática circense entretanto 

compilados. De facto, evidenciam-se, para além da já referida cena de 

naufragium, um cavaleiro e um outro que parece montar o equídeo, um carro 

atrelado ao respectivo cavalo mas sem condutor. Três homens apeados, 

amparam o do meio que dá mostras de aleijado. E uma figura isolada poderá 

ser o sparsor.  

Ora esta disposição anacrónica das personagens e do padrão poderá 

dever-se eventualmente ao facto de estarmos perante um unicum, pelo menos 

ao nível peninsular. Porém, e atendendo à razão de este mosaico estar dado 

como desaparecido, não será possível fazer uma acareação directa entre o 

pavimento e o desenho de Laborde. Subsistem, no entanto, três outros 

desenhos mais ou menos coevos, os quais, e apesar das diferenças notadas 

entre todos eles, nos aspectos que interessam directamente a este estudo, são 

consentâneos.  

157

Face ao exposto, e desconhecendo se os desenhos foram tirados ao 

natural ou se se inspiraram uns nos outros, parece – caso não venham a 

surgir novos elementos – difícil, senão mesmo impossível, classificar este 

mosaico no âmbito ordinário da temática circense (ainda que não deixe de o 

ser), pois, e a crer na correcção posta nos desenhos, a sua iconografia não se 

enquadra, de todo, na representação canónica de um ludus circensis, 

atendendo, sobretudo, à disposição das figuras.  

Entretanto, nos chamados mosaicos de Barcino (Iconographia, n.º 23), do 

século IV315, e no da Torre de Bell-Lloc, em Barcelona (Iconographia, n.º 24), 

da transição dos séculos III para o IV316, encontramos uma representação 

mais consentânea com a vulgata musiva. Todavia e, conforme referimos no 

capítulo dedicado à Iconographia, estes mosaicos apresentam algumas 

                                                 
313 Blanco Freijeiro 1978ª, 55-56, n.º 43, láms. 61-73. 
314 Vide também acerca deste mosaico o capítulo Cripto-História da Arte: uma Breve 

Abordagem Acerca dos Mosaicos Perdidos. A Trans-Memória das Imagens: O Exemplo 

dos Mosaicos Destruídos no Espaço Cristão Durante a Antiguidade Tardia. 
315 Guardia Pons 1992, 42-47, láms. 4-9. 
316 Ceballos Hornero 2004, 428-431; Guardia Pons 1992, 49-58, láms. 11-18. 
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particularidades que podem encaminhar no sentido de poder acreditar estar-

se presente um mosaico narrativo que conta a história de uma corrida, em que 

é vencedora a equipa verde (para López Monteagudo) e a branca (para 

Blázquez), ou, como propõe Guardia Pons, tratar-se-ía apenas de uma 

iconografia estereotipada e não o “retrato” de uma corrida em concreto. Na 

verdade, considera ainda aquela investigadora que o mosaico de Barcino, onde 

as inscrições de sobrepõem de forma avassaladora e acompanham o circuito 

da corrida, constitui um caso único na musivária hispânica, com paralelos na 

África do Norte317.  

Face ao exposto, quer a atribuição de nome aos cavalos, quer aos 

respectivos aurigas poderão não significar estar-se perante o retrato de uma 

corrida em concreto, mas poderão tão-somente, indicar as preferências do 

senhor da domus por determinados conjuntos (reais ou fictícios). A legenda 

visível na área do tribunal, tanto se poderá reportar ao autor do mosaico como 

ao proprietário. Nesta perspectiva, relembremos que na época baixo imperial 

alguns mosaicos eram assinados, referindo Lancha e Dunbabin que, quando 

expressos em genitivo (o que não é o caso), se referiam explicitamente à 

oficina318. Com as devidas reservas, poder-se-á crer que Cecilianus, nome que 

surge na inscrição, possa ter sido o encomendante do mosaico.  
158

Ao considerarmos válida esta última hipótese, abre-se um leque de 

conjecturas que não queremos deixar de referir, desde se tratar do 

patrocinador do auriga vencedor, de um amante incondicional deste desporto, 

de um criador de cavalos de corrida, de um importante magistrado local e/ou 

regional ou, até mesmo, do ofertante deste espectáculo, podendo deduzir-se 

assim que esta personagem seria social e economicamente importante e, nesse 

contexto, terá pretendido fixar para a memória futura a imagem do seu feito. 

Noutra perspectiva, poder-se-á igualmente considerar que as legendas apostas 

no mosaico de Barcelona consistam, apenas, numa alusão às facções que, 

naquela época, corriam na cidade ou tão-somente às mais famosas, ou ainda – 

e no sentido do estereotipo – de constituir uma simples nomenclatura. No 

entanto, o facto de a composição se desenvolver num único registo, a chamada 

perspectiva plana (com o tribunal, os cáceres e a spina, todos visíveis a partir 
                                                 
317 Guardia Pons 1992, 315. 
318 Lancha 1994, 130; e Dunbabin 1999, 271. 
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de um único ponto de fuga, anulando a noção do panorama tridimensional), 

será, de acordo com López Monteagudo, uma característica baixo imperial319, 

pelo que se nos afigura, ao contrário da cronologia que lhe é vulgarmente 

atribuída de transição entre os séculos III e IV, e até mais consentânea com 

uma atribuição cronológica já circunscrita ao século IV avançado, conforme 

propõe igualmente Dunbabin320, ainda que Blázquez considerasse esta 

datação demasiado alta321.  

No desenho oitocentista de Padró – depois retocado por Hübner – pode 

ver-se na spina uma série de personagens e estruturas complementares à 

corrida propriamente dita, tais como, Cíbele, segundo a iconografia 

tradicional, sentada sobre um leão e acompanhada por uma personagem 

envergando trajo oriental, perto de um touro. Facto que, de per si, poderá ser 

indicador da consumação de uma damnatio ab bestas, como se patenteia, 

aliás, num mosaico de Silin322, provavelmente, segundo Dunbabin, datado da 

segunda metade do século II323, de Zliten, com idêntica cronologia324, de 

Tipasa e nos relevos de Sofia, Apri, Kybira e Nysa325.  

159
López Monteagudo considerou estar-se perante duas figurações do circo 

máximo, em Roma, facto que Blázquez refutou em definitivo326, parecendo-

nos, igualmente, difícil efectuar-se essa extrapolação directa, porquanto, entre 

outros, também o mosaico circense de Piazza Armerina, ostenta – para além 

de um esquema padronizado – uma spina profusamente decorada com 

estatuária e arquitectura comum a vários mosaicos circenses. 

 

 

 

 
                                                 
319 Blázquez 2001, 198 (Instituto Cervantes – http://Portal/Antigua). 
320 Dunbabin 1999, 90. 
321 Blázquez 2001, 199 (Instituto Cervantes – http://Portal/Antigua). 
322 Mahjub 1983, 303. 
323 Dunbabin 1999, 123-124. 
324 Dunbabin 1999, 120-121. 
325 Blázquez 2001, 200 (Instituto Cervantes – http://Portal/Antigua). 
326 Blázquez 2001, 200 (Instituto Cervantes – http://Portal/Antigua). 
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Curiosamente, no pavimento chamado de Barcino (Iconographia, n.º 23), 

um pouco mais tardio, patenteiam-se igualmente os nomina dos cavalos 

(sendo ainda visível a denominação de dois dos aurigas). Os animais ostentam 

a particularidade de serem nomeados pelas suas características físicas, facto 

que nos transmite, uma vez mais, a ideia de estarmos perante um outro 

estereotipo, apesar da inexistência (ou destruição) da referência a um eventual 

musivário ou encomendante, pelo que se poderão também considerar válidos – 

ainda que com as devidas reservas – os considerandos que apontámos para o 

mosaico anterior. Neste pavimento, curiosamente, a perspectiva obedece aos 

padrões de fuga, pelo que se obtém uma leitura de profundidade, vendo-se 

apenas um lado da pista e, sobre o separador central, regista-se também, a 

presença de Cíbele sobre leão. Para estes mosaicos encontram-se bons 

referenciais, ainda que mais simplificados, em pavimentos de Cartago e de 

Silin, o primeiro – com uma perspectiva aérea oblíqua – de finais do século II 

ou inícios do III e, o segundo, da segunda metade do século II327, ainda, em de 

Lyon e em Piazza Armerina328. 
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Cíbele, a grande deusa da Frígia, mãe dos deuses ou grande mãe, 

tutelava toda a natureza com a sua força vegetativa e selvagem. “Migrou” para 

o ocidente através dos gregos e, em 240 a.C., o senado romano introduziu o 

seu culto que perdurou até época tardia. Os seus rituais terão tido origem nos 

seus amores com Átis e estarão igualmente na raiz dos mistérios orgíacos e da 

ressurreição órfica. A iconografia de Cíbele, tal como se apresenta nos circos 

hispânicos – com um ou outro pormenor alterado – cumpre, na generalidade, 

o cânone estabelecido, designadamente, em cima de um carro puxado por 

                                                 
327 Yacoub 1994, 147-158, figs. 2 e 3. Apesar de ostentar uma cronologia mais 

recuada do que a dos mosaicos hispânicos – o que no actual estado dos nossos 

conhecimentos não se poderá considerar como um factor absoluto –, não é líquido, 

como propõe Mohamed Yacoub, que este género de representações musivas tenha tido 

uma origem africana. Mas, mesmo que tal seja verosímil, parece, como temos vindo a 

constatar, que a força mobilizadora subjacente à realização dos mosaicos hispânicos 

se prendeu com actos de evergetismo e, como afirmámos já, parece-nos, também pelas 

legendas apostas, tanto nos aurigas como nos cavalos, e o cuidado tido com os 

pormenores, poderiam constituir verdadeiros retratos de corridas. 
328 Dunbabin 1999, 135, fig. 136. 
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leões ou sentada no dorso de um desses animais, simbolizando a sua força. 

Possuía ainda a chave que podia abrir a Terra. Nas cidades romanas que 

tutelava, a sua imagem era completada com torres na cabeça329. Dado o seu 

estatuto (ainda que, apesar dos seus atributos, tenha desempenhado um 

papel secundário na cosmogonia antiga), era natural que presidisse às provas 

circenses.  

Dos mosaicos compilados alusivos à temática circense, o mais singular 

será o de Cortijo de Paterna, do século IV (Iconographia, n.º 53), por demais 

distinto dos restantes, ainda que coevo do referido anteriormente330, para este 

pavimento musivo de composição notoriamente impressionista, encontrou-se 

um bom referencial em Cartago331. 

Na verdade, e atendendo ao género de espécimes que circulavam na 

Hispânia nos séculos III e IV, este pavimento surge como que 

descontextualizado dos modelos comuns e dos quais compilámos outros dois 

exemplares, para além do já referido mosaico desaparecido de Colonia Aelia 

Italica. A razão para o sucedido no pavimento de Cortijo de Paterna poderá 

radicar numa série de factores, desde a inépcia dos artesãos à questão 

monetária, desde o nível cultural do encomendante ao seu próprio gosto, pois 

a ingenuidade do desenho subjacente a este pavimento e o efeito plástico que 

produz – assente numa difusa estilização das figuras representadas – lembra, 

ainda que vagamente, uma tela impressionista, cujos paralelos mais próximos 

parecem encontrar-se, curiosamente, em dois painéis de frescos emeritenses, 

também do século IV332.  

161

Este facto, de per si, será revelador da amplitude tipológica dos modelos, 

ainda que se tenha que atentar aos inevitáveis cambiantes e, além do mais, 

este caso parece ser também revelador da existência de fontes comuns 

aplicadas a diversas técnicas artísticas e/ou artesanais, senão mesmo “proto-

industriais”. 

Estas provas eram, como vimos, bastante populares nas civilizações 

mediterrâneas, designadamente na romana, tendo-se então normalizado estes 

                                                 
329 Grimal 2004, 85-86; Schmidt 1995, 68. 
330 Blázquez 1982, 19, n.º 2, láms. 3 e 40, 19-21. 
331 Dunbabin 1978, 89, XXX, fig. 77. 
332 Cfr. v.g., Nogales Basarrate 2000. 
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espectáculos, ao fundir, de certo modo, as perspectivas helénicas e etruscas 

num único ordenamento que agiu também como veículo de romanização e de 

romanidade. Por conseguinte, em cada corrida existiam quatro equipas 

distintas que se assinalavam pelas cores das roupagens que envergavam, 

verde, azul, vermelho e branco, ainda que, mais tarde, Domiciano tivesse 

aduzido às equipas tradicionais outras duas facções, a dourada e a 

púrpura333, as quais, depois da sua morte foram banidas, permanecendo 

apenas as quatro factiones tradicionais. 

Contudo, para alguns eruditos, de génese estóica, já no século I, era 

absolutamente incompreensível o ardor pelas factiones, como Plínio-o-Jovem 

escreveu a propósito da irracionalidade da multidão que assistia às corridas 

de cavalos: 

«Eram os jogos de circo, tipo de espectáculo que não me seduz de 

nenhuma forma. Neste lugar, nada de novo, nada de variedade, nada que não 

seja suficiente ver mais de uma vez. Também eu estou espantado quantos 

milhares de homens são periodicamente tomados, como crianças grandes, do 

desejo de ver os cavalos correndo, os cocheiros em pé nos carros. Se então se 

interessassem seja pela rapidez dos cavalos, seja pela habilidade dos cocheiros, 

este gosto poderia se explicar; mas é a roupa que se aplaude, é a roupa que se 

ama e se, em plena corrida e bem no meio da competição, a primeira cor 

passava o segundo cocheiro e a segunda cor, o primeiro, os desejos e os 

aplausos mudariam de campo e rapidamente os famosos condutores e cavalos, 

cujas vestimentas se reconheciam, teriam incessantemente seus nomes 

aclamados. Eis a graça, a importância que concedem a uma miserável túnica; eu 

não digo apenas a multidão mais miserável, mas alguns homens sérios. Quando 

eu penso que é este divertimento fútil, tolo, monótono, que os prega em seus 

lugares, jamais saciados; eu prefiro aprovar uma outra alegria a não aprovar 

aquela. E durante os dias que nós atravessamos, eu consagro as horas ociosas 

com muito prazer às cartas, que outros perdem com as mais ociosas 

ocupações»334. 

162

* 

Entretanto, no Oriente – não esqueçamos, pois, que, desde os começos 

do século V, a Península Hispânica encontrava-se sob domínio suevo-
                                                 
333 Suetónio, A Vida dos Doze Césares, Divino Domiciano, XII, VII. 
334 Plínio-o-Jovem, Carta IX, 6. 
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visigótico – a cidade de Constantinopla, mandada erigir por Constantino como 

a grande capital cristã, assemelhava-se, afinal, a Roma, porquanto o seu 

planeamento urbanístico contemplava, tal-qualmente, um circo e as corridas 

ganharam tanta ou mais fama do que na decadente Vrbs ocidental: 

«Pocos años después, san Juan Crisóstomo, uno de los escritores 

cristianos que más diatribas lanzó contra los juegos, se lamentaba una y otra 

vez de que, cuando había espectáculos en Antioquia, la iglesia se quedaba vacía, 

incluso en viernes santo: Aunque la ciudad está llena de hombres, la iglesia está 

vacía; está rebosante, el foro, el teatro y los pórticos, pero la casa de Dios está 

desierta. 

Estos ejemplos, que se podrían multiplicar, demuestran que las 

predicaciones de los obispos cristianos contra los espectáculos tuvieron muy 

poca acogida en las masas populares (…). Pero lo cierto es que, si en la mayor 

parte de las ciudades de Occidente, a partir del siglo IV, los juegos y 

espectáculos públicos entraron en una rápida decadencia que culminó en poco 

tiempo en su desaparición, Hispania no fue una excepción. La decadencia de los 

juegos y espectáculos en la Hispania romana se constata en las fuentes 

arqueológicas, epigráficas y literarias de que disponemos, muy escasas todas 

ellas y, quizá, esta escasez es la mejor demostración»335.  163

2. O TRIUNFO DO AURIGA 

(…) 

“Prestai ao que direi muita atenção, 

uma atenção alegre, destes bravos 

nenhum irá embora sem seu prémio 

dado por minha mão e, para todos, 

passarei eu um par de dados cnóssios, 

com ferro tão brilhante de polido, 

juntamente machado em que se vêem 

uns gravados de prata. Terão todos 

esta comum lembrança e distinção, 

mas os primeiros três um prémio à parte, 

na cabeça coroa de oliveira. 

O que a todos vencer terá cavalo 

com fáleras brilhantes que o distingam; 
                                                 
335 Teja 2002. 
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o segundo um carcás dos de Amazona 

cheio de frechas trácias, boldrié 

todo adornado de ouro e com um fecho 

realçado por pedra preciosa; 

argivo capacete é do terceiro”. 

Tendo todos tomado o seu lugar 

partem numa carreira mal escutam  

o sinal de largar, se precipitam 

como se foram nuvens de mau tempo. 

(…)336. 

O auriga vencedor é geralmente representado segurando numa das mãos 

uma palma, símbolo da vitória que é, simultaneamente, um signo «de 

ascensão, de regenerescência e de imortalidade»337, característica dos heróis e 

dos deuses. O auriga vencedor era, à semelhança de qualquer desportista 

virtuoso – tal como ocorre nos dias de hoje – mais do que um herói, era 

também um símbolo com quem as pessoas simples se podiam identificar.  

Talvez, por isso, a representação do auriga vencedor tenha assumido 

uma iconografia hierática, tal como sucedeu na generalidade do Império, com 

excepção de alguns exemplos, provavelmente de influência norte africana e/ou 

oriental. Nesse sentido, os condutores de quadrigas auferiam uma série de 

prerrogativas de antiga tradição, dentre as quais se destaca a permissão de 

vaguearem livremente durante a noite nas cidades tendo Nero posto fim a esse 

hábito como consequência dos distúrbios que causavam, divertindo-se a 

enganar e a roubar os cidadãos incautos338. Mas, apesar da imposição de leis 

limitativas dos direitos dos artistas cénicos, de arena e aurigas, existiu um 

corpus legislativo paralelo que os protegia e lhes concedia determinados 

direitos, particularmente aos aurigas, como se encontra patente, por exemplo, 

no Codex Iustinianus339.   

164

Tal como os romanos, os gregos e os antigos etruscos haviam apreciado 

bastante as corridas, primeiro em contexto religioso-funerário e, depois – como 

                                                 
336 Virgílio, Eneida, V. 
337 Chevalier e Gheerbrant 1994, 502. 
338 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Nero, VI, XVI. 
339 Codex Iustinianus X 48,6 53,1 e 64,1 e XI 40,2-5 (http://penelope.uchicago.edu.). 
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vimos – no âmbito de uma prática desportiva, cuja origem, possivelmente, 

deverá ter radicado no adestramento militar, como aliás é teoria corrente. 

Quanto a nós, a configuração do auriga triunfante poderá ter tido também 

uma origem transcendental, isto se atentarmos ao carácter semi-sagrado de 

que era detentor da Grécia arcaica (também na Etrúria e, sequentemente, em 

Roma)340, isto sem olvidar o contexto egípcio, pois Plutarco, no seu texto, 

deixou claro que Apolo era o responsável pela revolução solar: 

«Não nos devemos surpreender perante esse nomes formados à maneira 

dos gregos. Houve muitos milhares deles que saíam da Grécia com os 

emigrantes que, ao propagarem-se no estrangeiro, se tornaram naturais e se 

conservaram até aos nossos dias. Alguns deles foram novamente adoptados 

pelos poetas, mas aqueles que designam os vocábulos com o nome de glosas ou 

alocuções estrangeiras são acusadas de terem introduzido barbarismos. Segundo 

se diz, nas obras intituladas nos Livros de Hermes, quando se trata dos nomes 

sagrados, afirma-se que o poder que regula a circunvolução do Sol é chamado 

Hórus pelos egípcios, e designado pelos gregos com o nome de Apolo (…)»341.  

165

Neste âmbito, recorde-se, como mero elemento exemplificativo, que 

subsiste em Salinas, numa das métopes do friso do templo do templo C (hoje 

no Museu Arqueológico de Nápoles), datado do século VI a.C., uma 

representação frontal de Apolo e dos seus quatro cavalos – feição que viria a 

assumir-se comum na ars musiua – conduzindo o resplandecente disco, pois o 

deus, decerto devido ao seu carácter solar – ao contrário da sua irmã gémea 

Ártemis/Diana, identificada com o ciclo lunar, como bem se explicita no 

mosaico de Villabermudo, em Herrera de Pisuerga (Iconographia, n.º 07)342 – 

tinha o dever de, definida a hora do ocaso, carrear o disco solar no seu carro 
                                                 
340 Gangutia 2002, 34. Segundo a mesma autora, descobriram-se na antiga Etrúria 

vasos com a representação da Medusa decapitada, de cujos seios emergem dois 

cavalos, considerando aquela investigadora que esta iconografia acaso revelará 

influência grega, porém adaptada à cultura etrusca. Na verdade, subsistem diferentes 

testemunhos que indiciam que na península itálica se tenha também desenvolvido 

uma cultura do cavalo semi-sacralizado e foi com base nesta perspectiva que se 

estudou o antigo rito de october equus, ainda que se notem ausências de tipo 

hierogâmico. 
341 Plutarco, Ísis e Osíris, 61. 
342 Yébenes 2003, 112; e Oliveira 2003, 58. 
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tirado por quatro cavalos extremamente rápidos que, em desenfreada corrida 

em redor do globo terrestre, deveria arribar ao ponto de partida, a tempo de 

garantir o amanhecer de um novo dia, pondo fim ao breu nocturno.  

Idêntica representação é-nos igualmente sugerida no medalhão inscrito 

no Arco de Constantino (315 d.C.), onde se representa num primoroso relevo, 

no qual se evidencia uma quadriga em frenético galope, tirada de perfil e 

conduzida por uma personagem envergando comprida túnica e manto 

esvoaçante, segurando com uma das mãos uma esfera. No lado oposto, um 

carro puxado por dois cavalos e conduzido por uma figura feminina, carrega a 

lua. Na base de ambas as representações destaca-se, reclinada, a figura de 

Oceanus, cuja água, no primeiro caso, se confunde com a própria divindade:  

«Contemporary with the construction of the Arch himself are de circular 

reliefs representing the sun and moon on the east and west»343.  

Esculpidos no século II d.C., por Adriano – ao contrário do que afirmou 

Barral i Altet – não subsistem quaisquer dúvidas de que estes medalhões, no 

seu significado e materialização plástica, ainda se aproximam bastante dos 

cânones e simbólica helenísticos. Por outro lado, realce-se que a ligação de do 

Sol e da Lua ao deus Oceano, se afigura natural, porquanto – na macro-escala 

imperial – estes elementos astrais nasciam e afundavam-se na água. E, como 

se sabe, Oceano era o grande rio que torneava a Terra e onde afluíam todos os 

outros rios, conforme a concepção aristotélica do mundo344. 
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Assim sendo, torna-se, uma vez mais, claro que os tempos (bem como os 

espaços) derivam em ritmos diferenciados, pelo que em História e em História 

da Arte não se deverão considerar as rupturas como factores determinantes, 

mas, antes pelo contrário, são as evoluções e as interacções que proporcionam 

uma dinâmica progressiva que acarreta a mudança de estilo, de gosto e, em 

última análise, de significado. 
                                                 
343 Barral i Altet 2006, 229. 
344 Esta relação, Sol, Luna, Oceanus afigura-se-nos uma evidência, muito 

provavelmente cultual, que terá tido uma grande difusão durante o governo de 

Adriano. Imperador que inclusive mandou cunhar várias séries monetárias com a 

representação de Oceano no reverso. Não escalpelizamos aqui esta matéria porque 

constitui um tema marginal ao da nossa tese, mas deixamos esta questão em aberto 

para posterior estudo. 
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Na “Casa dos Repuxos” em Conímbriga (Iconographia, n.º 69)345 uma 

figuração de um auriga cavalgando no firmamento, o qual, apesar de muito 

danificado, deixa entrever uma correlação mais imediata com o dever diurno 

de Apolo. Para a cena principal, Apolo transportando na sua quadriga, através 

do firmamento, o Sol, veja-se o aturado estudo de Dunbabin346. No que 

respeita ao cariz pictórico do firmamento, este assume-se como uma 

característica oriental, com exemplos em Pela e em Delos347. 

De facto, em relação ao mosaico conimbrigence com a figuração tirada a 

três quartos, e tendo notado já esta particularidade, Justino Maciel 

reconheceu nesta representação musiva «uma dupla ambiguidade entre o real 

e simbólico»348 que tem conduzido a distintas interpretações, algumas delas 

contraditórias. Todavia, o enfoque dedicado à sua materialização plástica, não 

deixará lugar a quaisquer dúvidas, numa leitura atenta, de que apesar da 

personagem ser um auriga vencedor, o referente último ali é Apolo, que 

empresta ao auriga o movimento ascendente – e também simboliza a 

regenerescência e a imortalidade (tal como o ramo de ouro de Eneias) –, 

conduzindo, ao longo do firmamento, o seu carro puxado por quatro 

magníficos cavalos brancos.  

167

As dúvidas surgem no momento da decifração, atribuindo-se-lhe uma 

correlação com um ideário vitorioso que se prende com o quotidiano ou, 

assumindo já uma perspectiva escatológica, com a constelação do auriga ou, 

ainda, com o Sol Inuictus. Interpretação esta já defendida por Dunbabin 

relativamente a um mosaico de Orbe, que patenteia uma cronologia similar, 

isto é, dos inícios do século III, levando o condutor do carro uma coroa solar, 

«the chariot of the sun-god»349, como se veio a tornar vulgar ao longo daquela 

centúria nas efígies imperiais, designadamente, na numismática. Ainda que 

aqui, e em algumas outras situações, se possa também estabelecer uma 

correlação de origem mitraica. Contudo, apesar do nível de destruição do 
                                                 
345 Oleiro 1992, 117-125, n.º 11, ests. 45-46. 
346 Dunbabin 1982. 
347 Férnandez-Galiano, 87-88. 
348 Maciel 1996, 132. 
349 Dunbabin 1999, 80, fig. 11. 
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mosaico conimbrigense, é possível perceber-se o cuidado que foi posto na sua 

elaboração, não só no que concerne à composição no seu todo, mas, 

sobretudo, ao nível do pormenor. Sequentemente, Maciel apresentou uma 

hipótese de leitura consentânea com a nossa própria linha de pensamento, 

pois para aquele autor: 

«São, a nosso ver, convincentes as razões apontadas por J. M. Bairrão 

Oleiro e K. Dunbabin para que se trate de um auriga. É a evidência formal que 

confirma a sua leitura. A discordância por parte de outros autores só faz vir ao 

de cima a dificuldade em localizar a fronteira que aqui existe entre o real e o 

simbólico. Só se confirma com as disparidades de interpretação, a intenção 

profundamente alegórica manifestada pelo proprietário da casa e dos artistas 

tesselarii. Aqui convergem todas as leituras, sendo as divergências no foro de 

interpretação formal, a nosso ver, se bem que devidamente fundamentadas, 

meramente localizadas nos diferentes níveis, quer do real quer do simbólico»350.  

Podendo enquadrar-se nessa linha de pensamento o medalhão com 

auriga vencedor descoberto em Córdova (Iconographia, n.º 31), pois, segundo 

Guardia Pons351 – e também de Ráscon Marqués et alii352 –, esta 

representação iconográfica, sobretudo pela frontalidade do herói, integrar-se-á 

no âmbito de uma possível leitura entre imperador, auriga e Hélios, conforme 

notaram também Dunbabin e Lancha353. Refira-se, a propósito, que o 

medalhão central deste mosaico com representação de auriga vencedor 

encontra bons referenciais em Piazza Armerina354 e em Douga355 ainda que 

aquela que se aproxima mais do nosso mosaico está presente na Basílica d
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e 

Iunio

Assim temos: 

                                                

 Baso356. 

 
350 Maciel 1996, 133. 
351 Guardia Pons 1992, 317, n. 20. 
352 Ráscon Marqués et alii 1993, 326-327. 
353 Cfr., v.g., Lancha 1983. 
354 Dorigo 1964. 
355 Dunbabin 1978, 88. 
356 Bianchi-Bandinelli 1971, 96, figs. 88-89. 
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REAL 

 

Curs rco 

Apolo conduzindo o carro do Sol 

 

Fir do Diviniz cedor 

ntes cavalos, 

o disco solar; carga esta que, na linguagem astronómica antiga, lhe granjeou 

um espaço no firmamento: a Constelação do Auriga. 

SIMBÓLICO 

us no ci
 

Quotidiano 

Auriga 
 

Movimento ascendente 
 

Exercício de virtudes 

mamento estrela
 

ação ou redenção do ven

Palma e coroas 

 
 

Consagração da vitória 

Os aurigas vencedores constituem – apesar das inúmeras variações 

conhecidas – um elemento iconográfico de tipo narrativo, tal como os mosaicos 

circenses de onde, em última análise, provêm sobretudo durante a época 

baixo imperial. Se se considerar o modelo proposto como baseado numa 

relação real/simbólica será ainda possível – no nosso entender – integrar neste 

contexto, e apesar da figura do auriga se encontrar praticamente destruída, a 

quadriga cordubense, igualmente datada do século III, pois os cavalos, no que 

concerne à sua iconografia, assumem uma postura singular, dissemelhante 

dos restantes mosaicos compilados, mais “telúricos” ou naturalistas e menos 

“etéreos” ou simbólicos do que estes dois exemplares peninsulares. Tudo isto, 

apesar do pavimento de Córdova – tal como o de Orbe – ser plasticamente 

mais pobre e o “éter” através do qual galopam se resuma, afinal, a mero fundo 

branco. Não restarão dúvidas, por outro lado, de que o Auriga carregou, por 

muito tempo uma forte carga metafórica, decerto indissociável de Apolo, o 

deus solar que transportava no seu carro, puxado por quatro vale
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Se esta interpretação de cariz professo e vitorioso estiver, de facto, 

subjacente à origem dos ludi circenses e, em particular, às corridas de cavalos, 

esse carácter sagrado – tal como sucedeu a muitas outras manifestações 

desportivas – foi-se perdendo ao longo do tempo e a deuotio cedeu lugar ao 

ludus. Nesta perspectiva, decerto que os encomendantes destas obras, todas 

elas enquadráveis cronologicamente no século III, estariam ainda a par do 

simbolismo intrínseco dos modelos que escolheram para os seus opera 

musiua. Vingou a recriação de antigos valores, porquanto, a criação de 

arquétipos, os quais se projectaram no homem novo. E isto encontra-se bem 

presente no mosaico romano (Mausoléu Iulii), de meados do século III ou de 

inícios do IV, com inequívoca representação de «Christ as Sun-God», 

conduzindo uma quadriga357. Tal-qualmente sucede – a mero título de 

extem

Hélios. Naquela uilla encontraram-se também indícios que 

apontam p

criav

espaç

ico se una 

con una referencia real al mundo de las carreras de carros, el circo y los 

 

porânea curiosidade – no Poeticum Astronomicon, datado do século XV e 

desenhado por Hyginus, onde o Sol, já cristianizado, é transportado, num 

carro tirado por quatro cavalos, como na quadriga de Apolo. 

Na uilla de El Val (Iconographia, n.º 20) com referenciais em Dougga358, 

no pavimento em opus sectile de Iunus Bassus, em Thuburbo Majus359, nos 

mosaicos da “Casa de Sorothus” de Susa, em Cartago360, o auriga é claramente 

identificado com 
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ara uma clara situação de se ter tratado uma coudelaria onde se 

am, decerto entre outros equídeos, cavalos de boa raça para competir no 

o circense:  

«Sin embargo, el contexto arqueológico que envuelve el mosaico de El Val 

(la existencia de pinturas murales de tema circense, la identificación de una 

serie de recintos como establos o la misma ubicación geográfica de la villa) invita 

a pensar en una doble lectura, donde el significado simbólico y benéf

                                                
, 250, fig. 357 Dunbabin 1999

358 Yacoub 1970. 
359 Duval  fig. 10. 
360  Cfr., v.g., Salomonson 1965. 
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caballos. Sólo de esta forma se expli la insistencia en el tema ecuestre, que se 

cuja magnitude da inscrição que lhe foi postumamente 

dedicada, indiciará, decerto, qu xcelente e apreciado condutor 

de carros, em Tarrac

F

                                          

ca 

repite en pinturas murales en otros ambientes de nuestro yacimiento»361. 

* 

Posto isto, há a considerar que existia ainda uma elite letrada e 

conhecedora dos antigos valores, porquanto para o homem comum, as 

corridas não eram mais do que um fenómeno de massas, cujo interesse residia 

na corrida em si mesma, em apostar na sua facção favorita e passar um dia 

divertido, em que ocupavam as pausas a jogarem, pois em alguns circos 

encontraram-se tabuleiros esgrafitados nos bancos e nos pavimentos. Para 

além de excelentes cavalos, na Hispânia existiam igualmente excelentes 

aurigas, conforme testemunho epigráfico patente num monumento erigido no 

governo de Antonino Pio, depois do ano 169, no qual se refere o vitorioso 

auriga peninsular, Caio Apuleio Diocles – natural da Lusitânia e educado e 

treinado em Mérida. Talvez tenha adoptado o cognome Diocles, de origem 

grega, do seu tutor e/ou patrono362. Da facção vermelha, ao longo de uma 

carreira de quarenta e dois anos, participou em 4257 corridas, tendo saído 

vencedor em 1462 provas. Caio Apuleio acumulou uma fortuna de 35 863,120 

sestércios e, na sua época, foi considerado um grande e arrojado 

desportista363. Existiram outros corredores hispânicos que conheceram a 

fama, conforme os epitáfios conhecidos, para além dos já mencionados 

Sabinianus (Augusta Emerita) – com atribuições cronológicas díspares, que vão 

desde a segunda metade do século IV até ao século VI, sendo certo que 

também em Itália se encontraram epitáfios com cronologias igualmente 

avançadas364 – e Diocles. Destaca-se também o auriga Fuscus (factiones 

ueneta), do século I-II, 
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e terá sido um e

o: 

D(is) M(anibus) 

ACTIONES VENETAE FVSCO SACRA 

       
361 Ráscon Marqués et alii 1993, 326-327. 
362 Nogales Basarrate 2000, 91. 
363 Blázquez 1957, 170. 
364 Ceballos Hornero 2004, 425. 
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MIVS  STV 

DIO CI 

E

M  

ES E 

V  

E  

TEG ET 

o corredor de excepção, as 

figur

                                                

 ARAM DE NOSTRO CERTI

SI ET BENE AMANTES VT S

RENT CVNCTI MONIMENTVM 

T PIGNVS AMORIS INTEGRA 

FAMA TIBI LAVDEM CVR 

SVS MERVISTI CERTASTI 

VLTIS NVLLVM PAVPER TIMV

ISTI INVIDIAM PASSVS SEM 

PER FORTIS TACVISTI PVL 

CHRE VISIXTI FATO MORTA 

LIS OBISTI QVISQVIS HOMO 

 QVAERES TALEM SVBSIST

IATOR PERLEGE SI MEMOR

S SI NOSTI QUIS FVERIT VIR

FORTVNAM METVANT OMNES 

DICES TAMEN VNVM FVS 
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CVS HABET TITVLVS MOR 

TIS HABET TVMVLVM COM 

IT OSSA LAPIT BENE HAB

FORTVNA VALEBIS FVNDIMVS 

INSONTI LACRIMAS NVNC VI 

NA PRECAMVR VT IZCEAS PLA 

CIDE NEMO TVI SIMILIS 

ТОΥΣ ΣΟΥΣ АГΩΥΑΣ ΑΙΩΥ ΛΑΛΗΣΕΙ 

Para além destes, encontram-se ainda dedicatórias aos aurigas 

hispânicos – ou que fizeram carreira neste território – Euthyches (Tarraco), dos 

começos do século II, e a Aelius Hermeros (Cuenca), do século III, este, com 

toda a probabilidade, um escravo municipal365. Por vezes, erigiam-se também 

monumentos nos povoados de onde provinham os aurigas, mas, ao contrário 

das epígrafes que os glorificam, post mortem, 

as e respectivas legendas plasmadas nos mosaicos celebram os “artistas” 

em vida, no exacto momento em que a sua vitória é aclamada, como se 

 
365 Ceballos Hornero 2004, 412-425. 
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constata nas respectivas figurações que se patenteiam nos mosaicos 

estudados no capítulo dedicado à Iconographia.  

Aqui aportados e entendendo as corridas em contexto diferenciado da 

sua origem – ainda que em tempos mais tardios fosse comum que uma 

imagem de Cíbele presidisse aos espectáculos366 –, afigura-se-nos que as 

repre

presentação canónica, tal 

como os heróis emeritenses nra de serem perpetuados 

num mosaico ricamente ornamentado. Assim, no painel da esquerda, o 

om a legenda:  

MA A  

tra igualmente nominado:  

IL   

prietário da eguada que produziu estes 

heróicos cavalos ou ao sponsor dos aurigas laureados (Iconographia, n.º 57)368. 

sentações musivas, grosso modo, acompanham o modelo hierático do tipo 

de Salinas, ainda que com algumas variantes, como sejam a vista a três 

quartos ou de perfil, tal-qualmente se encontram nas representações da 

temática em apreço ou noutros suportes. 

No que concerne às representações alusivas aos aurigas vencedores, 

constata-se, na Hispânia, uma clara adopção pela re

 que mereceram a ho

condutor equipado a rigor, leva numa das mãos a palma e com a outra ergue 

ao alto o látego, em sinal de vitória, c

RCIANVS NICH

173
enquanto que o iugalis da quadriga – decerto o melhor do conjunto laureado – 

se encon

VMINATOR

aquele que “ilumina” e conduz à vitória o conjunto a que pertence367. No outro 

painel:  

PAVLVS  

em idêntica representação, e cujos cavalos apresentam também penachos. A 

referência a:  

                                              GETVLI  

poderá corresponder ao criador ou pro

                                                 
366 Blázquez 1974, 91. 
367 Nogales Basarrate 2000, 91. 
368 Blanco Freijeiro 1978, 45-46, n.º 43, láms. 77-79; Guardia Pons 1992, láms. 90-

 2000, 89-90 Lám. XLIV. 91, 93; Nogales Basarrate
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Estes

poderá ser 

indic

nte ao auriga PAVLVS377. 

 quadros, não raras vezes cobrem a totalidade dos pavimentos e surgem, 

com frequência associados às Quatro Estações, como em Rudston e em 

Cartago369, ou a temas dionisíacos370. 

Ambas as composições são simétricas, partindo de um eixo formado pelo 

auriga que está no prolongamento da vara do jugo do carro, tema com 

numerosos paralelos no Baixo-Império371. Esta iconografia terá tido origem em 

Roma e no Norte de África372, impondo-se também em Constantinopla no 

embasamento da estátua do famoso auriga da cidade373. Para além destes 

referenciais existem quatro bons paralelos para estes aurigas em Cartago e em 

Thenae374. Inscrições similares podem ler-se em mosaicos da Prima Porta, 

designadamente, um LIBER NICA e um AERI NIKA375. Para o nome do cavalo – 

INLVMINATOR – junto à sua cabeça reporta-se normalmente ao cavalo 

vencedor376. A legenda GE TVLI aposta na anca do jugal esquerdo, 

adora da coudelaria de origem do animal, mas também se podem tirar 

outras ilações, designadamente o facto de se poder tratar de um valor 

profilático, ausente no outro quadro refere

174

Estas “telas”, não raras vezes cobrem a totalidade dos pavimentos e 

surgem, com frequência associados às Quatro Estações, como em Rudston e 

em Cartago378, ou a temas dionisíacos379. 

Também em Mérida existe um outro mosaico, igualmente com cronologia 

circunscrita ao século IV (Iconographia, n.º 61)380, infelizmente muito 

deteriorado, mas onde ainda são notados vestígios de uma representação, 
                                                 
369 Dunbabin 1982, n.º 20. 
370 Dunbabin 1982, n.º 2. 
371 Acerca deste tema vide também Dunbabin 1982. 
372 Baratte 1973, 179-182. 
373 Baratte 1973, 179-192. 
374 Guardia Pons 1992, 215. 
375 Guardia Pons 1992, 216. 
376 Cfr., v.g., Toynbee 1973; e Salomonson 1965, 81-83. 
377 Guardia Pons 1992, 217. 
378 Dunbabin 1982, n.º 20. 
379 Dunbabin 1982, n.º 2. 
380 Alvarez Martinez 1990, 79-91, n.º 14, figs. 7-8, láms. 39-45; Nogales Basarrate 

2000, 80-81, Lám. XLVIII A-B. 
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ligeiramente distinta do modo da representação do auriga 

or uma Vitória alada 

que segura as rédeas do conjunto triunfante. De resto, conservam-se apenas 

dois dos fogosos cavalos, denomina tivamente: 

provavelmente aludindo à beleza do animal, o funalis, e: 

DELFIVS  

nome passível de interpretar como uma alusão às boas expectativas381 –, o 

iugalis. No pescoço do primeiro animal pode-se ver a legenda:  

omo as uenationes haviam já 

penetrado o espaço urbano e em – como no caso concreto – com 

istente: 

co

a

s. Em relação 

aos nossos fragmentos musivos temos, então, para os cavalos laureados e 

Treveris382. O nome de um dos cavalos – 

 tradicional 

vencedor, quase desaparecido, e cujo carro é conduzido p

dos respec

 NARCISSVS  

ERAE  

e na anca surge uma outra inscrição:  

EOD 

talvez uma marca da coudelaria da sua proveniência. No outro painel figura 

uma cena de caça, pelo que será analisado no capítulo correspondente. Ainda 

que não deixemos de notar o modo, sui generis, c
175parceiravam 

um triunfo circense e que, como este, possuíam próximo ou similar valor 

social, ao ponto de irmanarem com os aurigas vitoriosos, designadamente na 

ars musiua citadina. A outra inscrição ex

MARIANVS  

leva-nos a crer na viabilidade de se tratar do proprietário da coudelaria e que, 

por conseguinte, se teria já iniciado o lento processo que conduziria à 

“ruralização” dos recintos amuralhados. 

O tema do auriga vencedor a mpanhado por uma Vitória foi bastante 

representado desde a Grécia Arc ica. Os cavalos, para além da posição frontal 

podem ser vistos a três quartos ou completamente lateralizado

denominados, exemplo em 

                                                 
381 Nogales Basarrate 2000, 91. 
382 Parlasca 1959, lám. 25,1. 
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NARC

 qual tributos de perenidade, 

encon

 de óbvia confirmação – de se tratar de um animal de 

trabalho, ainda que a marca radiada b  evidente na coxa do equídeo aponte 

em sentido contrário. 

ISUS – aparece também em Cartago383 e em Thuburbo Majus384. O 

caçador com o javali morto aos pés tem paralelos em Palermo e em Cartago385. 

Em Colonia Aelia Augusta Itálica (Iconographia, n.º 48), num mosaico 

apenas conhecido através do desenho de Amador de los Rios, duas curiosas 

representações de aurigas vencedores. Para estas figurações ostentando a 

coroa da vitória, ambas ladeadas por golfinhos,

tramos paralelo num incipiente mosaico de Thuburbo Majus386, datado 

de finais do século III ou de inícios do seguinte. 

Destacamos, por último, o auriga vencedor da uilla do Rabaçal 

(Iconographia, n.º 73), o qual, devido elevado índice de destruição, não é 

possível estabelecer paralelos exactos, mas os vestígios subsistentes permitem 

apreender que se tratava de uma representação icónica do auriga vencedor, 

visto de frente, conforme o indiciará parte do cavalo da direita (do ponto de 

vista do observador) que se conserva. Por conseguinte, poderemos considerar 

válidos os referenciais indicados para a iconografia semelhante plasmada 

noutros mosaicos hispânicos. E o painel musivo bicromático proveniente da 

uilla de Torrox (Iconographia, n.º 39), e cuja cronologia parece circunscrever-se 

ao século IV, no qual se vê um cavalo, com cauda curta, tirado de perfil, e 

parte de um carro, tendo já desaparecido, por completo, a figura do condutor, 

mas é ainda bem evidente o movimento ondulante do látego sobre o animal. 

Em Óstia encontram-se representadas corridas de bigas em mosaicos387, e 

este cavalo, visto de perfil está, formalmente, bastante próximo do existente 

num pavimento de Cartago, sobretudo dada a similitude dos seus quadris 

arredondados. Não podemos, no entanto de deixar de trazer à colação a 

hipótese – que carece

176

em

* 

                                                 
383 Alvarez Martinez 1990, 87. 
384 Khader 1987, 74-76, lám. XXVIII, figs. 1 e 7. 
385 Alvarez Martinez 1990, 91. 
386 Khader et alii 1985, 96-97, lám. LXIII. 
387 Calza e Nasch 1959, fig. 64. 
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E, finalmente, no que respeita ao triunfo do auriga, não podemos 

esquecer três painéis com aurigas vencedores nas suas quadrigas, 

respe

 vencedores. Neste contexto, os três painéis do 

lma, 

enqu

omem, envergando também fato azul, porém curto, segura com a mão 

direit

                                                

ctivamente da equipa azul – ? – (mosaico n.º 3602), da equipa verde – ? – 

(mosaico n.º 3603) e da equipa vermelha – ? – (mosaico n.º 3604), encastoados 

em molduras que se guardam no Museu Arqueológico Nacional de Madrid, 

datados de meados do século III, mas que provêm de Roma, decerto por mão 

de algum coleccionador de antigualhas388. 

Em termos iconográficos, estes painéis, que, certamente, integrariam um 

conjunto mais vasto, denotam um carácter pictórico de algum modo singular 

no contexto peninsular, o que, de per si, lhes atribui um carácter diferenciado 

dos restantes mosaicos. Além disso, revelam uma liberdade criativa que os 

afasta, inequivocamente, do modelo hierático vulgarmente adoptado na 

representação dos aurigas

Museo Arqueológico Nacional, em Madrid, ganham desusado movimento, 

acentuado não só pela irrequietude dos cavalos, mas também pela dinâmica 

dos aurigas e dos seus companheiros e ainda pela correcção da projecção das 

sombras no solo, revelando um nível de execução jamais alcançado pelos 

opera musiua provinciais:  

 N.º 3602 – Painel quadrado, delimitado por dois filetes, o exterior simples e o 

interior denticulado. O fundo do quadro é branco e, nas figuras, predominam os 

tons azuis. O auriga, visto a três quartos, enverga comprido trajo azul riscado e 

tem parte do corpo parcialmente encoberto pelo carro decorado em tons 

castanhos e beges; segura, na mão esquerda, os arreios e uma grande pa

177

anto que na outra mão brame o chicote em sinal de vitória; a cabeça, de 

perfil, olha para outro elemento da equipa que, envergando trajo similar, porém 

cintado e em tons vermelhos na parte inferior, ergue a mão direita. Na parte 

inferior esquerda da composição (do ponto de vista do observador) está patente 

uma pequena ânfora, cuja sombra se projecta igualmente na linha de solo.  
Os cavalos, todos empenachados, erguem as patas dianteiras e um 

terceiro h

a uma pequena ânfora e com a esquerda afaga o focinho do primeiro 

cavalo, este é branco, os dois do meio são castanhos e o quarto animal parece 

 
388 Blanco Freijeiro 1950, 127-142; Blázquez 1974, 19 ss. 
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ser negro. Estes apresentam-se profusa e ricamente arreados com ornamentos. 

Por detrás da terceira personagem encontra-se, caída no chão, uma segunda 

ânfora.   

N.º 3603 – A bordadura do quadro é igual à já descrita no painel anterior, 

todavia este revela diversos níveis de restauro, nem sempre muito correctos. Os 

caval

, segura com a mão esquerda a palma e com a mão 

direit

 direita da 

persp

 na mão esquerda a palma e na direita, 

como de costume e em sinal de vitória rgue o relho. Ladeiam-no, à esquerda 

os estão na mesma posição dos anteriores ainda que voltados para a 

direita (no sentido do observador). Os das extremidades são negros e os do 

meio, um deles é castanho e o outro aparenta ser baio; os animais não ostentam 

penachos, porém estão ricamente adornados, podendo-se supor tratar-se de 

cavalos jovens e ainda inexperientes nas corridas.  

Do carro apenas se vislumbra parte da roda direita e a parte superior sem 

decoração, vendo-se, por detrás uma rocha trabalhada de forma incipiente. O 

condutor, tirado de frente

a erguida segura o azorrague. Enverga traje comprido e protecção peitoral 

de couro, passando-lhe os arreios por detrás das costas e a cabeça está 

protegida por um capacete simples. Ao lado do auriga, um jovem, igualmente 

visto de frente e usando fato riscado comprido, segura comprido bastão e olha 

para o condutor do carro. 

N.º 3604 – A bordadura do quadro é igual às já descritas nos painéis 

anteriores. Dos três exemplares ora analisados, este é aquele que se aproxima 

mais da representação tradicional, pois o carro é visto de frente com os cavalos 

em primeiro plano. O primeiro dos animais (da esquerda para a
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ectiva do observador) é branco, ostenta penacho e está ricamente 

adornado com arreios decorados, o segundo, é preto e aparentemente não está 

empenachado, apesar disso, os seus adornos são semelhantes aos do terceiro 

cavalo, um baio também sem penacho, enquanto que o cavalo da esquerda, 

castanho, apresenta penacho e o mesmo tipo de enfeites dos outros. 

Pelo facto dos dois cavalos da esquerda e os outros dois terem sido tirados 

a três quartos, sendo, por isso, possível ver-se parte da estrutura do carro, 

arredondado na parte superior, bem como as duas rodas, ainda que a 

perspectiva das mesmas se afigure deficiente. Nele seguem três homens vistos 

de frente, ao centro, o auriga, envergando sobre o fato o colete de couro e 

capacete de abas na cabeça, segura

, e
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(do p

do, também, naquela época 

s de outras correntes que não a italiana, ainda que este subgénero 

nha imposto por esta época, provavelmente mercê do 

fenómeno que temos vindo a constatar e que, de alguma forma, resultou das 

chamadas crises do século III, tal-qualmente se verificou na pintura 

emeritense, de escobertos na Calle Suárez 

Somonte, também datados do sé

 

3. O CAVALO V

a 

ncia 

. 

os. 
                                                

onto de vista do observador), um homem, que olha para o auriga e enverga 

trajo curto cintado enquanto ergue o braço direito e, no lado oposto, uma outra 

personagem, admirando igualmente o condutor herói, envergando um fato 

riscado segura um comprido bastão. 

* 

No painel onde os cavalos empenachados – como animais vitoriosos que 

são – estão tirados de frente e ostentam uma marca semelhante a um 

crescente lunar, tal como nalguns cavalos de Piazza Armerina, que constituirá 

um símbolo profilático, senão mesmo um indicador da sua proveniência. A sua 

cronologia é mais remota do que as que encontramos no contexto hispânico, 

com excepção dos pavimentos que correlacionámos com Apolo Auriga. 

Igualmente, a qualidade morfológica e plástica não têm paralelo na nossa 

Península, já então mais arreigada ao trabalho das oficinas/empresas 

regionais, ou, até mesmo, locais. Revelan

influência

da temática circense se te
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signadamente, nos frescos d

culo IV .  389

ENCEDOR 

(…) 

Vê como o poldro que é de boa raç

pisa de leve o chão, com que arrogâ

suas patas da frente alto levanta

É o primeiro que se põe em marcha, 

o que afronta primeiro os rios bravos 

e primeiro confia em ponte ignota, 

não tendo medo de ruídos vãos.  

Tem cerviz alta, perfeita a cabeça, 

o ventre recolhido, dorso inteiro, 

o peito ardente, modelados múscul
 

389 Cfr., v.g., Nogales Basarrate 2000. 
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Se castanho e cinzento, bom cavalo,  

as narinas lhe sai fogo. 

ense, refira-se que não eram só os aurigas os heróis, 

pois, 

e

com os mesmos três cavalos, tendo ganhado as provas e, numa outra vez, com 

seis 

      

pior se é alvacento e para o mel.  

Se nasce potro dos de melhor casta 

dá para ouvir ao longe tinir arma, 

não é capaz de se manter quieto, 

fica de orelha fita, tremem pernas 

e como d

A crina espessa quando sacudida, 

lhe cai para a direita e, sobre a espinha 

se lhe vê desenhado um longo sulco 

que duplo que lhe chega aos rins; 

a pata marca a terra, o casco soa. 

(…)390. 

No universo circ

e lembrando uma vez mais o auriga hispânico Caio Apuleio Diocles, 

vemos que este construiu a sua famosa e inusitada carreira também pela 

excelência dos seus cavalos, decerto peninsulares. Terá nascido por volta do 

ano 104, em pleno império de Trajano e, aos 18 anos, já corria no Circo 

Máximo, em Roma391. 

 Para o efeito, recorde-se, conforme se patenteia no monumento 

epigráfico que lhe foi erigido em 146, sob o imperialato de Antonino Pio (CIL VI 

10053, 6, 16 e 10056), dois dos seus cavalos foram “centenários” (ou seja 

venceram cem corridas) e um outro “bicentenário”. Este atleta revelou 

igualmente uma faceta artística e o seu arrojo levou-o a competir, oito vez s, 
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cavalos, venceu as duas corridas em que participou, facto até então 

inusitado, tal como quando enganchou sete cavalos e atrelou um outro sem 

jugo, feito nunca visto. Por conseguinte, Diocles era um atleta de excepção, 

mas os seus cavalos – que lhe granjearam fama e fortuna – também o eram392.  

* 

                                           

0, 90. 

390 Virgílio, Geórgicas, III. 
391 Nogales Basarrate 200
392 Blázquez 1957, 170. 
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O cavalo, como vimos, era um animal muito apreciado na generalidade 

das culturas mediterrânicas já desde épocas bastante remotas e, na sua 

ambiguidade ctoniana, o Filho da Noite, ser lunar que, aos poucos, foi 

ganhando outras qualidades, porque à noite segue-se o dia e o cavalo, 

associado aos grandes relógios naturais, abandonou as trevas e galgou aos 

céus feito luz393. O cavalo era também o «animal das trevas e dos poderes 

mágicos», 

uma 

aurig

meta

corce

consa u noutra dimensão: 

nerária, de Cárquere (Resende, Viseu), patenteia, no 

interior de

que 

basta

apesa

Apolo

José 

mutuamente»395.  

                                                

o «homem metamorfoseado em cavalo»; o «possuído e o iniciado»; 

«divindade das águas»; o «corcel solar» – que já vimos a propósito do 

a vencedor –; o «cavalo majestade»; a «montada dos deuses», a todas estas 

morfoses simbólicas – desde o cavalo negro da morte à epifania celeste do 

l solar – aduzia-se o mais prosaico «sacrifício do cavalo» e a sua 

gração. O

«Nos últimos dias, César veio a saber que as manadas de cavalos, que, ao 

passar o Rubicão, ele tinha dedicado ao deus do rio e deixado à solta sem 

guarda, recusavam obstinadamente qualquer comida e vertiam abundantes 

lágrimas. Por seu lado, o arúspice Spurinna avisou-o, durante um sacrifício, 

para que se precavesse dum perigo que se lhe apresentaria até aos idos de 

Março»394. 

 Uma estela fu
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 uma moldura de volta perfeita, um homem montado num cavalo 

galopa a grande velocidade. Apesar da execução fruste do relevo, hoje 

nte deteriorado, tal-qualmente a inscrição gravada no granito, deixa-nos, 

r de tudo, estabelecer uma correlação do cavaleiro representado com 

, adquirindo, desta forma, um carácter psicopompo. Ou, nas palavras de 

Luís de Matos: 

«O cavalo, animal ligado ao culto de Apolo e do Sol é elemento identificador 

da possível heroização do defunto nele montado. É também animal psicopompo 

ou condutor das almas que na escuridão da noite e da morte se torna o vidente e 

o guia que ultrapassa e vence os perigos e mistérios invisíveis e desconhecidos 

do homem. No caso presente os dois significados podem não se excluir 

 
393 Chevalier e Gheerbrant 1994, 174. 
394 Suetónio, Os Doze Césares, Divino César, I, LXXXI. 
395 Matos 1995, 118-119 (n.º 53). 
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De facto, entre 27 de Fevereiro a 14 de Março celebravam-se as equídeas, 

uma festa que simbolicamente dava início à época das expedições militares 

que culminavam no Outono (15 de utubro) e, logo no dia seguinte às 

colheitas, sacrificava-se, finalmente, um cavalo em honra do deus Marte. A 

sua c

a fama e o sucesso “empresarial”. Além do 

mais

, no entanto, se as facciones residentes nas capitais 

provi

eventualmente, em qualidade e que forneciam os seus serviços nas cidades e 

O

abeça era embrulhada em cereais, pois pela sua velocidade estava 

também associado ao tempo e o tempo às semeaduras, às colheitas e, em 

última análise, à continuidade da própria vida396. 

* 

A forma como os ludi circenses se espraiaram pelo Império implicava, 

sem qualquer dúvida, a existência de “empresas” especializadas não só na 

criação de cavalos de corrida – e também para abastecer os exércitos – mas, 

ainda, na domesticação e treino dos equídeos e na formação dos condutores, 

dependendo da obtenção das aludidas qualificações e dos resultados obtidos, 

em prova pelos seus conjuntos, 

, há que considerar, para o sucesso dos aurigas e seus cavalos de corrida 

a exigência de equipas especializadas em cuidar dos animais e dos seus 

adereços, em alimentá-los, em garantir a manutenção da sua boa condição 

física e “veterinários”, tal como parece sugerir o epitáfio do auriga Eutiques, 

proveniente da Tarraconense397.  

Discute-se, hoje
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nciais possuíam os seus próprios stabula equoram ou se se tratava de 

meras filiais de redes empresariais mais complexas de cariz corporativo que 

procediam ao fornecimento dos cavalos para as provas, sabendo-se de 

antemão que, para cada dia de competição, era necessário mais de uma 

centena de cavalos.  

Parece-nos, contudo, que a par das grandes propriedades de criação 

patrocinadas pelo Estado – no sentido possível da apreensão deste conceito no 

Mundo Antigo –, ou de organização corporativa das próprias factiones, 

existiriam explorações particulares não descurando as eventuais médias e 

pequenas quintas cuja produção era mais limitada, quer em quantidade, quer, 

                                                 
396 Chevalier e Gheerbrant 1994, 173-174. 

eila 2002. 397 Melchor Gil e Rodríguez N
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nos 

rá ser 

um 

or do 

perím

que 

era prática comum nas ciuitates d portância sócio-económica e 

política, mas que, muitas vezes, acompanhavam a prova rainha, ou seja, as 

                                                

agri mais distantes dos principais centros industriais e comerciais398. 

Razão esta que poderá estar implícita nas cartas que, em 399, o senador 

Quintus Aurelius Symmachus enviou a conhecidos seus para que angariassem 

bons cavalos hispânicos para os jogos comemorativos da pretura de seu filho.  

O facto de ter tido a necessidade de remeter diversas cartas, pode

indicador de que, pelo menos nos finais do século IV, seria difícil 

encontrar num só ponto os animais necessários, pelo que a conjectura acerca 

da existência de pequenas e médias coudelarias – que ora trazemos à colação – 

poderia ter sido uma realidade, pelo menos na época Baixo-Imperial399. 

As teses acerca da economia antiga acercam-se de conclusões que, 

durante séculos, ditaram, e olvidando por ora a tipificação económica das 

uillae, mas não as apartando do processo de que constituíam peça 

fundamental, o fabrico de produtos alimentares, artesanais e outros, 

desenvolvia-se em relação com as ciuitates a servirem de epicentro a uma série 

de anéis. Assim, num primeiro aro, muitas vezes ainda no interi

etro da cidade, produziam-se os frescos e, por aí adiante até ao encontro 

do elo exterior de uma outra urbs. Nesta perspectiva, a produção agro-

pecuária e, no nosso particular interesse, a equina, ocuparia também um 

lugar consentâneo, decerto não muito afastado dos centros urbanos400.  

Este fenómeno parece estar atestado na uilla del Val (Alcalá de Henares, 

não muito distante de Complutum), onde se recolheu, sem contexto 

estratigráfico definido, um pequeno fragmento de pintura mural representando 

um ludus401, neste caso concreto, uma corrida de bigas, o género menor 
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e reduzida im

corridas de quadrigas, nos grandes ludi circenses. Este fragmento de fresco é 

também elucidativo no que respeita ao facto de patentear o titulus pictus:  

VICTOR 

 

20. 

u Nacional de Arte Romana, em Mérida. 

398 Ceballos Hornero 2002. 
399 Blázquez 1990, 15-
400 Fabião 2006, 104. 
401 Encontra-se depositado no Muse
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provavelmente o nome de um auriga e/ou treinador de cavalos de corrida. Em 

trabalhos subsequentes, assentes numa metodologia arqueológica consistente, 

foi possív a à criação de 

eguadas, pelo que as hipóteses ora colocadas se afiguram verosímeis402. E, na 

verda

 encerra com um verso evocativo de Heitor, o domador de cavalos. 

Por i

e cavalos amarrados a árvores, 

afrontado

salomónicas ou a outras estruturas igualmente barroquizantes, como sucede, 

por exemplo, na “Casa de Sorothus” em Hadrumetum, datado também do 

                                                

el constatar, de facto, que neste local se procedi

de, a “profissão” de domador de cavalos era bastante considerada já 

desde tempos remotos, pelo que não devemos olvidar a leitura subjectiva que o 

último verso da Ilíada, de certa forma, nos induz:  

E assim foi o funeral de Heitor, domador de cavalos403. 

A figura do domador de cavalos era, no contexto evidenciado, uma 

personagem importante. Este facto permite-nos também entender porque é 

que a Ilíada

sso não se deverá estranhar que a personagem de Dióro Castor surja 

representado na iconografia musiva, numa pose hierática, à frente de garboso 

cavalo por ele domado (Iconographia n.º 52). Situação que contrasta com o 

fresco emeritense, no qual o domador surge algum esforço para aquietar o 

animal404.  

Para além destas representações, existem outras em que se retrataram 

os cavalos em descanso. Uma num incompleto mosaico da uilla de 

Aguilafuente (Segovia), com duas parelhas d

184

s, em total simetria com efeito de dupla óptica (Iconographia n.º 09). 

Tal-qualmente se patenteia uma compositio similar em Colonia Aelia Augusta 

Italica (Iconographia n.º 44), num outro mosaico também parcialmente 

destruído, sendo apenas visível o cavalo do lado esquerdo e com uma 

cronologia relativa atribuída ao século IV405.  

Na Hispania conhecem-se outros exemplares deste género que terá 

surgido na época severiana, os quais, contrariamente aos africanos, surgem 

atados a árvores e não a palmeiras e/ou elaboradas colunas pseudo-

 
1. 

16, láms. 39-40. 

402 Marqués et alii 1993, 303-34
403 Homero, Ilíada, XXIV, 800. 
404 Cfr., v.g., Nogales Basarrate 2000. 
405 Blanco Freijeiro 1978ª, 38-39, n.º 
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século III406. Na verdade, este modelo, que foi também protagonizado por 

outros animais, como sejam o cão e o javali, Refira-se, ainda a propósito, que 

os no  

pel te 

dos mosaicos de Trïer407. 

Outro aspecto a destacar no te mosaico do século IV prende-

se com a denominação dos qua ali patentes, designadamente: 

m procurados, continuavam a correr nas pistas na 

fragm

o flaviano, de onde 

                                                

ssos exemplos reflectem também outras influências, designadamente

o facto de se tratarem de árvores, cuja plasticidade se aproxima bastan

 âmbito des

tro cavalos 

TAGUS 

EUFRATA 

NO[TUS](?) 

[HI]SEM 

Nomes que, segundo López Monteagudo, se encontram testemunhados 

noutros documentos hispânicos e africanos408. Atestam o facto de que a 

produção equina se localizava suficientemente próxima das principais cidades, 

quer para abastecimento local, quer para exportação. Até porque, segundo as 

fontes indiciam, os ginetes criados nas zonas do Tejo e do Guadalquivir que, 

desde há muito, era
185entária pars Ocidentalis, enquanto que, em simultâneo, há notícia de 

cavalos hispânicos que triunfavam, ainda nos séculos III e IV, nas célebres 

provas de Antioquia. 

 Contrariamente às teses defendidas por Carlos Fabião, entre outros 

investigadores, não cremos, face à matéria que temos vindo a explanar, que os ludi 

circenses tenham ganho uma significativa expressão nos séculos III e IV409, mais não 

seja se se relembrar a renovação administrativa promovida pela dinastia flaviana, não só 

na elevação de ciuitas à condição de municipium, mas também nas reformas urbanas. 

Tal processo implicou, designadamente, a (re)monumentalização dessas cidades. 

Reformas que, para além de terem abrangido os principais espaços públicos, ficaram 

marcadas pela construção, mais ou menos sistemática, de hipódromos e de arenas, como 

parece ter sucedido – entre outros locais – em Balsa, municípi

 

, 965-1011. 

406 Foucher 1960, láms. XXVIl-XXX. 
407 Parlasca 1959, láms. 92, 99-100 e F. 
408 López Monteagudo 1992
409 Fabião 2006, 105-106. 
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provém m baixo-relevo, de fabrico local e com cronologia circunscrita ao século II. Este 

relevo

uito frágil, 

pelo 

mosaicos das uillae dos seus 

criad

                                                

, segundo Maria Luísa Estácio da Veiga Pereira, teria pertencido ao circo daquela 

cidade, cuja existência se encontra atestada através de epígrafe410. 

 

Razões estas que, de per si, juntamente com uma vasta iconografia 

alusiva aos ludi circenses, ao auriga vitorioso e ao cavalo vencedor, com 

cronologias bastante inferiores – como, por exemplo, o cavalo de Balsa – 

constituem factores inequívocos de que o afã por esta modalidade é anterior à 

grande expressão que, de facto, atingiu nos opera musiua, sobretudo nos 

séculos III e IV. Portanto, reduzir objectivamente a datação ao fenómeno dos 

mosaicos alusivos a tais assuntos, parece-nos um argumento m

que consideramos que será necessário, em absoluto, reformular a 

controvérsia e questionar porque é que esta temática se impôs nos mosaicos 

naquele momento, ganhando uma visibilidade até então inusitada. 

De facto, a criação de cavalos – sobretudo de tiro e militares – revelou ser 

um negócio bastante lucrativo, pelo que é natural que as figurações dos 

cavalos vencedores, pertencentes a uma ou outra coudelaria, figurassem 

também, num acto de auto-evergetismo, nos 186

ores. A remonta dos cavalos excepcionais encontravam nos agri, no local 

onde nasciam, onde eram seleccionados, trocados e treinados antes de serem 

vendidos a uma factio ou ao seu patrocinador.  

Nesta perspectiva, seria natural que o proprietário de uma manada onde 

se criavam potros de sucesso tivesse orgulho em representá-los nos espaços 

nobres das sua uillae, como, aliás, parece ter sucedido na uilla de Torre de 

Palma, onde os cinco cavalos de um mosaico (Iconographia, n.º 77) 

emparceiram, com uma dionisíaca pompa triumphalis, o mito de thiaso de 

Baco e uma representação das musas. Ou seja, estamos perante um facto em 

que o encomendante deste fenomenal grupo de mosaicos, na transição do 

século III para o IV (ainda que consideremos o século IV como a data mais 

provável), não só se fez representar juntamente com a sua mulher nos 

mistérios iniciáticos, conforme se patenteia, aliás, no mosaico do triunfo de 

 
idera, pela morfologia do animal 

te um cavalo lusitano. 

410 Pereira 2007-2008, 183-193. A autora cons

representado, estar-se peran
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Baco

 aliás, nos mosaicos peninsulares, com 

paral

erto, 

constituirá mais um elemento a tese de que se trata de retratos 

verdadeiros de cavalos vencedores.  

rende-se com as marcas que blasonam as 

coxas de dois dos animais, um peq o no caso de:  

vação sanguínea, o apuramento da estirpe. Ou, se se 

enten

 e que analisámos oportunamente, mas também pela erudição dos temas 

escolhidos e pela qualidade plástica plasmada neste formoso conjunto musivo. 

Como referenciais para o “Mosaico dos Cavalos Vencedores”, vide 

preferencialmente, Ennaïfer411 e Ennalbi et alii412. 

Retornando ao mosaico dos cavalos, note-se que este patenteia cinco 

animais, quatro dispostos nos ângulos, com os respectivos penachos (quiçá as 

suas palmas da vitória) que os identificam como vencedores e, um quinto, em 

pleno centro do painel tesselado. Apresenta, para além do respectivo penacho, 

um ajaezamento bastante invulgar,

elos, por exemplo, em África e em Piazza Armerina. Além do mais, resta 

salientar que a totalidade dos animais se encontra nominada, o que, dec

favor da 

Outro aspecto a salientar p

ueno bácor

INACVS 

 e um caule de milho-miúdo, em:  

LENEVS  

Ora, à falta de melhor explicação estes pequenos sinais têm sido 

interpretados como marcas de coudelarias413. Seguindo o raciocínio comum, 

afigura-se estranha a permanência de distintas patentes no mesmo mosaico. 

Mas, por outro lado, tal fenómeno pode ter uma interpretação lógica, se 

entendida no âmbito de uma leitura “empresarial” no que concerne à 

exploração equina. De facto, como ainda hoje sucede, nada obsta que o 

proprietário de uma uilla não tivesse mais do que uma coudelaria, usando 

marcas distintas em cada uma delas, ou cavalos raçudos de outros produtores 

procurando, com a reno

187

der o facto noutra perspectiva, poderá indiciar a aquisição a outros 
                                                 
411 Ennaïfer 1983, 817-858. 
412 Ennalbi et alii 1995, 108-109. 
413 A título de curiosidade, refira-se que Bairrão Oleiro constatou a existência, perto 

desta uilla romana, de duas herdades, ainda hoje, respectivamente designadas do 

Bácoro e da Palma. 
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proprietários de jovens potros que revelassem um espírito campeão, que, 

depois de treinados, quiçá nesta mesma uilla, viessem a integrar o “panteão” 

dos cavalos vitoriosos.  

Esta segunda hipótese que s à colação parece-nos, face ao 

contexto evidenciado, mais razoáv ro, porque – cremos – não seria 

vulgar que uma coudelaria tivesse mais do que uma marca distintiva. Outros 

dois 

PELOPS 

Torre de Palma – até agora o mais deslumbrante no 

conte

os – e que divertiam toda uma plebe campesina, 

norm

trouxemo

el. Primei

cavalos figurados não apresentam qualquer distintivo, devido, 

provavelmente, ao ângulo em que foram “retratados”: 

LENEVS 

O cavalo principal deste conjunto está ao centro (sem marca), é o único 

que olha fixamente o observador e que se encontra ricamente ajaezado com 

copiosos arreios: 

LENOBATIS 

 O exemplo de 

188

xto peninsular – não é, porém, exemplar único, pois, tal como os aurigas, 

os cavalos constituíam parte integrante e não de somenos importância dos 

ludi circenses, pois, como vimos já, os cavalos ombreavam com os seus 

condutores nas pistas, como os de Caio Apuleio Diocles, que obtiveram 

recordes absolutos.  

Também na uilla de Solana de los Barros (Iconographia, n.º 66) subsiste, 

junto a uma árvore, a cabeça e parte do pescoço de um cavalo empenachado, 

o qual poderá representar um cavalo vitorioso, apesar de esta se não nos 

afigurar como uma leitura definitiva, porquanto o contexto musivo subsistente 

é, claramente, venador. O pavimento está datado do século IV, época em que 

os referenciais que haviam norteado a definição do complexo modelar musivo 

se encontravam – mercê de múltiplos factores – numa fase evolutiva em que 

alguns valores se iam perdendo. Assim sendo, o cavalo empenachado poderia, 

à semelhança de outros que fomos estudando, tratar-se de um vencedor nos 

ludi que se realizavam no âmbito de uma micro-escala – isto é, fora dos 

contextos citadin

almente tutelada pela omnipresente figura do pater familias; ou, para 

além desta conjectura, podemos deixar também uma outra questão em aberto: 
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será que este penacho não terá sido “importado” do mundo circense urbano, 

surgindo aqui, tão-somente, como distintivo do melhor cavalo venador do 

dominus da uilla? 

Tal-qualmente parece suceder na uilla de Dueñas (Iconographia, n.º 06), 

onde num dos mosaicos se pode ver um cavalo de perfil, com as rédeas presas 

pela mão de um caçador, do qual m parte do uenabulum. A 

cabeça do animal está bem proporcionada e os arreios revelam grande cuidado 

na su

la um notável domínio da 

técni

so foi destruída, conhecendo-se, apenas uma fotografia – de má 

qualidade – e a descrição de Molina qu apresentamos no capítulo dedicado à 

Icono

                                                

se conserva també

a execução, podendo tratar-se do cavalo preferido de um fundiário, pois 

encontra-se igualmente nominado, com legenda que corre ao longo do 

pescoço: 

AMORIS 

Pode-se ainda ver, no arranque da cabeça, uma marca possivelmente 

identificável com um C, possivelmente o sinal de uma coudelaria. Datado já do 

terceiro quartel do século IV, este mosaico reve

ca musiva, não só no que concerne à composição em geral, mas também, 

e sobretudo, ao nível dos pormenores do cavalo, como a expressão do olhar 

meigo e confiante que transmite ao observador. Para o cavalo Amoris – visto de 

perfil – encontram-se referenciais, designadamente, entre outros, na “Casa dos 

Cavalos”, em Cartago414, e na uilla de Baccano415. 

Enquanto isso, e já no século VI, em Libreros, Vejer (Iconographia, n.º 

40), conhece-se um mosaico com cavalo vencedor, porém nimbado com flores 

à maneira oriental. Infelizmente, esta curiosa representação de um cavalo 

vitorio
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e 

graphia. Encontram-se também cavalos semelhantes na “Casa dos 

Cavalos”, na “Casa de Ariadna” e na “Casa do Pavão Real”, todas em 

Cartago416, e em Dougga, este último datado da segunda metade do século 

IV417. 

* 

 
414 Salomonson 1965. 
415 Becatti et alii 1970. 
416 Dunbabin 1978, 95 ss., láms. XXXII 84, XXXIII 85-86, 101, 168 ss., XXXV 90-92. 
417 Dunbabin 1978, 99, lám. XXXIV. 
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Como vimos, os cavalos de corrida hispânicos foram ao longo do tempo 

bastante procurados. Eram, desde há muito, uma inestimável fonte de 

rendimentos na Hispânia: a sua criação, a doma, a sua comercialização e 

exportação. Na segunda metade do século IV, algumas coudelarias deveriam 

ainda estar activas, como o parece revelar as epístolas de Símaco, a solicitar a 

aquisição de cavalos para os ludi circenses que pretendia oferecer. Também na 

Chronica Caesaraugustana há notícia da realização de uma corrida de cavalos 

em Saragoça, o que prova que na época suevo-visigótica o circo não tinha 

desaparecido totalmente na Hispânia418. Contudo, o facto de se inscrever este 

acon

sse 

nota? 

espec  

inscrição de G. Auf(ustius) Avitus que celebrou a sua eleição como duúnviro: 

«Un ejemplo muy significativo lo encontramos en la inscripción CIL II, 

54, donde aparece organizando ludi circenses G. Auf(ustius) Avitus, pues 

do él decidió celebrar estos espectáculos, ya había sido elegido para 

esempeñar el duunvirato y estaba a la espera de tomar posesión del cargo»419. 

 

 

 

 

 

                                                

tecimento na aludida crónica oferece-nos uma leitura dúbia para a qual 

não temos resposta: tratar-se-ia de um espectáculo realizado já em contexto 

de excepção? Ou a sua grandiloquência terá justificado que dele se de

  

Seja como for, nem sempre o evergetismo subjacente à realização do 

táculo tinha como objectivo angariar apoio, como se deduz de uma
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53

cuan

d

 

  

 

 

 
 

418 Cfr., v.g., Teja 2002. 
419 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

 

 

 

 

 

 

191

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

v i i .  
A V T  V I N C E R E  A V T  M O R I  
 

Neste capítulo iremos tratar da venação em anfiteatro (ou em circo), 

fenómenos que apesar de se terem vindo a delinear em séculos anteriores, 

encontraram espaço nos opera musiua e noutras manifestações artísticas, 

sobretudo, a partir do século III. Com esta análise, além de compreendermos a 

dualidade simbólica e transcendental da relação do indivíduo com o animal, 

parece-nos importante clarificar alguns outros aspectos. Designadamente, 

quais eram os animais “eleitos” para o sacrifício na arena. Se nos capítulos 

precedentes tratámos do animal símbolo, atributo ou complemento dos 

deuses, do cavalo vitorioso, no presente item abordaremos os espectáculos 

com animais. Estes, tal como as outras manifestações já aqui referidas 

surgiram também em contexto sacrificial, religioso ou fúnebre, mas acabaram 

por se tornar espectáculos de massas sem qualquer outro apodo. Pelo que se 

nos afigura oportuno tratar da morte, sem nexo, dos animalia quae lacte 

aluntur, neste capítulo. 
203

 

1. ESPECTÁCULOS COM ANIMAIS 

«(…). Também existe nos jogos que são oferecidos pelos magistrados, sejam 

os de gladiadores no foro, sejam os de representações nos teatros. Aí não se 

concede demora ou espera, mas a necessidade obriga a que tudo fique pronto na 

hora certa, sejam os assentos nos teatros, sejam as montagens dos toldos, se 

preparam para o povo, por meio de aparelhagem mecânica, nos jogos públicos. 

Aqui, de facto, é necessária uma diligente previdência e planos de habilíssimo 

engenho, pois nada disso se pode completar sem o funcionamento de 

aparelhagem e sem o vigor matizado e artificioso dos estudos»420. 

No século III a.C., terão surgido os primeiros combates de gladiadores e 

venações, em Roma, ostensivamente associados aos triunfos militares e aos 

rituais fúnebres de personagens com preponderância religiosa, social, 

                                                 
420 Vitrúvio, Libri Decem, X, 3. 
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económica e militar. Entretanto, os munera gladiatorum, foram assumindo um 

carácter oficial421, designadamente os espectáculos oferecidos por Marco 

Fúlvio Nobilitor, na sequência de uma promessa que fizera em caso de vitória 

na guerra etólica. De facto, terá sido no âmbito destes ludi que os romanos, 

durante dez dias, conheceram inusitado fausto. Desde os atletas gregos, 

passando pela exibição de animais exóticos e as primeiras uenationes com 

panteras e leões, sendo estes últimos de duas qualidades, de acordo com a 

distinção de Aristóteles: 

Há duas espécies de leão: uma mais arredondada, com a crina mais 

hirsuta, e mais tímida; a outra é mais comprida, com os pêlos mais rijos e mais 

valente. Por vezes fogem com a cauda estendida, como os cães. Já se viu um 

leão pronto a lançar-se sobre um porco, mas ao vê-lo disposto a enfrentá-lo, de 

pêlos eriçados, pôs-se em fuga. Os flancos do leão resistem mal aos golpes, mas 

o resto do corpo aguenta-se bem e a cabeça é robusta»422. 

 

 

204

Constelação de Leo, segundo 

Hyginus in Poeticum Astronomicon, 

1482-1485 (Linda Hall Collection) 

Ainda assim, segundo Plínio, nos finais do século II a.C. tomaram-se 

severas medidas com o intuito de pôr cobro a este deplorável espectáculo, mas 

poucos anos volvidos, o tribuno da plebe Cneu Aufídio, reclamou – em nome 

do desagrado do povo – que se importassem, de novo, animais selvagens para 

o circo423 que, ao longo da República, foi o local próprio das uenationes. Estes 

espectáculos caracterizavam-se pela violência extrema, mas também é verdade 

que a importação de feras do Norte de África era uma prerrogativa imperial 

                                                 
421 Ceballos Hornero/Ceballos Hornero 2003, 58. 
422 Aristóteles, História dos Animais, 44. 
423 Jiménez Sánchez 1998, 60. 
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que, com o laxismo dos tempos, se foi alargando a outros comerciantes (e a 

contrabandistas), os quais, sem quaisquer escrúpulos, capturaram milhares 

de bestas e conduziram-nas, não só, até às arenas africanas, mas também da 

Europa e da Ásia, tendo, inclusive, esta actividade frenética conduzido à total 

extinção de leões e de elefantes naquele vasto território proconsular.  

Os munera gladiatorum, como jogos oficiais, perderam o carácter 

transcendental e/ou funerário que ditara a sua origem, tal como sucedera 

séculos antes com os jogos e os ludi circenses. Todavia, importa não esquecer 

que o primeiro espectáculo de luta de feras de que Tito Lívio nos deixou 

notícia, em Roma, ocorreu cerca de oitenta anos antes da introdução dos 

combates de gladiadores424. Em 169 a.C., os edis Públio Cornélio Cipião e 

Públio Léntulo ofereceram novos jogos, nos quais se contaram sessenta e três 

panteras, quarenta ursos e, até mesmo, elefantes, tendo sido Tito Lívio, desta 

feita, mais acutilante nas suas observações, pois constatara que aquelas 

demonstrações se integravam num processo ostentatório cada vez mais 

complexo e as uenationes – ainda que estas, por vezes, não passassem da 

exibição de animais exóticos – passavam a fazer parte integrante dos jogos. E, 

em 146 a.C., Cipião Africano, nos jogos que doou à Vrbs comemorando a 

derrota de Cartago, na Segunda Guerra Púnica, foi mais sanguinário e arrojou 

às feras os estrangeiros que, incorporados nas legiões, haviam desertado.  

205

Por outro lado, e no âmbito da matéria que temos vindo a explanar, 

refira-se que a derrota dos púnicos e sequente destruição de Cartago permitiu 

que Roma passasse a ocupar, em definitivo, parte do solo norte africano e 

será, de todo, verosímil crer que a aquisição de fauna estranha à Europa fosse 

mais fácil, vulgarizando-se, desta forma, os ludi. Jogos que – à medida que o 

Império crescia – tornavam-se também eles um palco de vaidades. Assim, nos 

jogos oferecidos por Cláudio Pulcher, em 99 a.C., assistiu-se à caçada de um 

elefante. Em 93 a.C., Sula largou, pela primeira, vez leões que foram mortos 

por arqueiros, ainda que em tempos mais remotos este animal fosse tido em 

grande consideração pelos povos do Levante: 

                                                 
424 Blázquez 1974, 92. 
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«Entre os astros, Sírios é o consagrado pelos egípcios a Ísis, porque traz a 

água. Também reverenciam o leão, enfeirando as portas dos templos com umas 

faces de leão abertas, porque o Nilo transborda “logo que o Sol se aproxima do 

leão”»425.  

Em 58 a.C., construiu-se especificamente um canal com água para se 

mostrarem cinco crocodilos e um hipopótamo426. Plutarco referiu-se a este 

paquiderme – e também ao crocodilo – nos seguintes termos: 

«(…) entre os selvagens, os mais ferozes: o crocodilo e o hipopótamo (…) quanto 

ao hipopótamo, em Hermópolis exibe-se uma estátua que representa este 

animal, dizendo que é Tífon. Sobre o lombo desta fera vê-se um gavião a lutar 

com uma serpente. O hipopótamo representa Tífon, o gavião significa o poder e a 

autoridade que Tífon muitas vezes adquire muitas vezes pela violência, 

autoridade que não pára de empregar a sua maldade para perturbar os outros e 

perturbar-se a si mesma. Por isso, nos sacrifícios dedicados ao sétimo mês de 

Tybi, o dia chamado “Regresso de Osíris da Fenícia”, molda-se sobre os bolos a 

figura de um hipopótamo acorrentado. Em Apollipólis, existe uma lei que obriga 

todos os cidadãos sem excepção, a comer crocodilo. Durante um determinado 

dia dedicam-se apenas à sua caça, apanhando o mais que puderem, matam-nos 

e deixam-nos diante do templo de Apolo»427. 206

                                                 

 

425 Plutarco, Ísis e Osíris, 38. 
426  Blázquez 1974, 92. 
427 Plutarco, Ísis e Osíris, 50. Os mosaicos tardios de temática nilótica patentes na 

Hispânia já não carregavam o simbolismo primário que Plutarco outorgou ao tema, 

porquanto na uilla de Fuente Álamo, em Campiña Alta (Conuentus Cordubensis), que 

apenas começou a ser intervencionada de modo sistemático, a partir de 1982, sob a 

orientação de Luis Alberto López Palomo, pôs-se a descoberto um mosaico, datado do 

século IV, que ocupava um compartimento quadrado com quatro absidíolos 

semicirculares. O mosaico ostenta no painel central, quadrado delimitado por duplo 

filete simples, uma colorida e incompleta representação antropomórfica do rio Nilo, 

com cabelos e longas barbas esbranquiçadas, encostado num hipopótamo, visto de 

lado, e bastante truncado, subsistindo apenas parte do corpo, as patas dianteiras 

estendidas para a frente e no focinho enrugado destaca-se a boca aberta deixando 

entrever comprida língua avermelhada; a meio plano, surge um crocodilo igualmente 

tirado de perfil; e, ao fundo, dois grous afrontados, muito estilizados. No absidíolo 

superior, igualmente enquadrado por duplo filete simples, apresenta, da esquerda 
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Pompeio, em 55 a.C., exibiu um rinoceronte, macacos – sobre os quais 

Aristóteles se pronunciou acerca da sua natureza428 – e um lince da Gallia. 

Em 46 a.C., César mostrou, pela primeira vez, uma girafa, no que foi 

secundado por Augusto que, em devoção ao teatro de Marcelo, exibiu, em 11 

a.C., um tigre encerrado numa jaula429. 

                                                                                                                                           

Posto isto e apesar dos animais exóticos constituírem o grande atractivo 

dos ludi (tais como os tigres da Arménia e da Índia, os elefantes indianos e 

africanos, bem como os leões, os leopardos, os rinocerontes, os antílopes, as 

avestruzes, os dromedários, as gazelas, os hipopótamos, as zebras e as 

girafas). Os espectáculos menores e/ou provincianos que não coincidissem 

com as datas festivas, faziam-se, por hábito, com recurso à fauna europeia, 

designadamente, ursos e lobos da Hispânia, Dalmácia e Caledónia, javalis da 

Germânia e touros de Creta, linces e cervos da Gallia. 

Mas, se no início, os combates de gladiadores e as representações com 

feras eram acontecimentos distintos, com o decorrer do século I a.C. foram-se 

207

 
para a direita, um grou a atacar um pigmeu, enquanto um outro corre em seu auxílio 

e na mesma direcção avança uma figura feminina. Junto às personagens patenteiam-

se legendas, em latim vulgar. Maria Jesús Caballer González considera existir uma 

evidente conexão sexual nas inscrições dos três absidíolos que subsistem, concluindo 

que outrora aquele mosaico integrar-se-ia num espaço destinado a um regabofe 

chistoso. Até porque, não estamos perante um legendário usual, mas, antes pelo 

contrário, a inscrição de Fuente Álamo apresenta um diálogo entre várias 

personagens, o que a distingue, por exemplo, do friso da casa de Menandro em 

Pompeios (Caballer González 2001, 111-127, n.1). Sobre este mosaico, vide também 

López Palomo 2007, 145-156; López Monteagudo, 111-127 (in 

www.tau.ac.il/arts/projects). 
428 «Há alguns animais que, pela sua própria natureza, se situam entre os homens e os 

quadrúpedes. É o caso dos macacos, dos colobos e dos mandris (…) A face apresenta 

muitas semelhanças com o homem: as narinas e as orelhas são praticamente iguais, 

os dentes são como os dos humanos, quer os da frente quer os molares. Enquanto os 

outros quadrúpedes não têm pestanas numa das duas pálpebras, o macaco tem-nas 

nas duas, mas muito finas, sobretudo da pálpebra inferior, e minúsculas» (Aristóteles, 

História dos Animais, I, 100, 8). 
429 Jiménez Sánchez 1996-1998, 61. 
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fundindo num único espectáculo. Nos finais daquele século, Tito Lívio 

comparou os ludi que Cornélio Cipião e Públio Léntulo haviam oferecido com 

os jogos augustanos, designadamente quando o princeps assumiu o império 

em 27 a.C., ainda que recordasse com alguma nostalgia – mesmo correndo o 

risco de contraditar-se – a austeridade que havia caracterizado o espírito 

romano de outros tempos. 

Por conseguinte, ao longo do século I a.C., foram-se vulgarizando, tanto a 

exibição de feras, como as lutas com e entre animais selvagens. Nesta 

perspectiva, os acossos foram adquirindo inusitada importância, tendo-se 

conduzido até Roma animais até então nunca vistos: Escauro exibiu, nas 

festas por ele organizadas em 58 a.C., um crocodilo e um hipopótamo; mais 

tarde, Pompeio, no âmbito da consagração do teatro então erigido, apresentou 

um lince proveniente da Gália, um rinoceronte e macacos africanos, alguns 

deles absolutamente desconhecidos430; em 74 a.C., o próprio César promoveu 

um espectáculo onde incluiu outros animais jamais vistos em Roma, 

designadamente, uma girafa; e, finalmente, em 11 a.C. foi mostrado um 

tigre431:  

208 «A lo largo de los dos últimos siglos de la República, se produjo la primera 

secularización de los juegos romanos. La llamamos “primera secularización” 

porque, a nuestro parecer, no se produjo en este momento una secularización 

total. En efecto, los juegos perdieron su espíritu religioso por lo que respecta a 

organizadores y público. Los editores organizaban los espectáculos para atraerse 

el favor de la plebe. Por su parte, el pueblo acudía a los juegos para distraerse. 

La religión se convirtió unicamente en una excusa para la celebración de 

espectáculos. Sin embargo, el espíritu religioso permaneció en la misma 

celebración de los juegos, organizados oficialmente en honor de una divinidad; 

es decir, cuando el pueblo acudía a los juegos, aunque no le importase la 

religión ni la divinidad en sí, sabía en todo momento a qué dios se estaban 

ofreciendo, pues su mismo nombre indicaba en honor de quién se exhibían. No 

será hasta finales del siglo IV d.C. cuando se producirá la secularización oficial 

de los juegos. Para P. Veyne, la primera secularización se produjo cuando se 

separaron las tres funciones que caracterizaban a los juegos: piedad, regocijo y 

                                                 
430 Blázquez 1974, 92-93. 
431 Blázquez 1974, 93. 
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solemnización. La causa estaría en un exceso de instauraciones, una clara 

evidencia de manipulación de los ritos. Cualquier error, el más mínimo incluso 

provocado, era suficiente para recomenzar las representaciones. Estó provocó un 

desequilibrio de las funciones en detrimento de la piedad. Los ludi, finalmente, 

se celebraron y repitieron una y otra vez, con la intención de agradar más a lo 

hombres que a los dioses. Se convirtieron únicamente en una diversión solemne 

(laetitia)»432. 

* 

Para Julián González, no entanto, a sociedade romana nos finais da 

República estava bastante estratificada. Porém, a moderna historiografia tem-

se limitado a tratar esta problemática de forma avulsa sem atender às 

questões cronológicas e, por isso, não tem acompanhado a própria evolução e 

“mutações” sociais que se observaram ao longo do tempo, ainda que, 

inicialmente, os munera fossem igualmente um veículo de romanização – 

porquanto os indivíduos se iam identificando com estes modelos –, atingindo 

um elevado nível de romanidade, quando os sistemas de convenções e valores 

haviam sido interiorizados, cumpridos e, sobretudo, apreciados433. Por 

conseguinte, este autor afirma no seu artigo que:   209

«La sociedad Romana a finales de la República estaba fuertemente 

estratificada en diversos grupos sociales: los ordines senatorius y equester y la 

plebs, con diferentes gradus dignitatis y diversos cometidos en la vida política y 

social. Aunque algunos estudiosos, entre ellos los editores del s.c. de Cneo 

Pisone patre (…), sigan considerando a la plebs como un ordo más (…), en 

sentido estricto sólo los senadores y los equites podían considerarse como 

ordines (…) y la frase de Tácito (Ann. 13, 54) discrima ordinum se refiere 

claramente, pese a la opinión contraria de Rawson, a senadores y caballeros: 

quis eques, ubi senatus percontantur, advertere quosdam cultu externo in sedibus 

senatorum»434.  

Com Augusto no poder, os jogos – e o seu sentido – ganharam uma nova 

dimensão, não só no que respeita à reorganização dos ludi, mas, sobretudo, no 

                                                 
432 Jiménez Sánchez 1998, 69. 
433 Ceballos Hornero 2004, 119. 
434 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
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que concerne ao seu significado. Na verdade, terá procurado, ainda que 

lentamente, vincular os jogos ao poder. O Princeps tendeu, pois, a identificar-

se com a Res Publica, assumindo o próprio Augusto o papel de evergeta, 

competindo, pois, ao primeiro cidadão custear os jogos (o que foi possível 

graças à imensa fortuna que herdou de César), burilando o conceito de 

mécénat d’État que surgira nos últimos e conturbados anos da República435. 

O princeps ofereceu, na verdade, vários e faustosos divertimentos, 

conforme relatou no capítulo XXII das suas Res Gestae, ao referir-se aos 

grandiosos ludi com que presenteou Roma e que integravam, para além de 

espectáculos de naumaquias, no próprio Tibre, combates de gladiadores e 

uenationes, nas quais foram chacinados – segundo o próprio – mais de três mil 

e quinhentos animais:  

(…) feci. Consul XIII ludos Martiales primus feci, quos post id tempus deinceps 

insequentibus annis s.c. et lege fecerunt consules. Venationes bestiarum 

Africanarum meo nomine aut filiorum meorum et nepotum, in circo aut in foro aut 

in amphitheatris, populo dedi sexiens et uiciens, quibus confecta sunt bestiarum 

circiter tria millia et quingentae436. 

210 Refira-se, igualmente a este propósito, que a magnitude dos espectáculos 

comummente oferecidos por Augusto, sobretudo os que promoveu aquando da 

celebração do aniversário da cidade, terão atingido uma grandeza tal que, 

mais tarde, Suetónio (70-140 d.C.), na sua obra dedicada aos Doze Césares, 

referiu-se a este já longínquo acontecimento de um jeito ainda arrebatado pela 

sua grandiloquência: 

«Pela quantidade, variedade e magnificência dos seus espectáculos [que] 

                                                 
435 Jiménez Sánchez 1998, 72-73. 
436 Universidad de Zaragoza, texto latino com tradução para castelhano por G. Fatás 

(www.cervantesvirtual.com/estudios/). Tradução livre: «No meu décimo terceiro 

consulado deram jogos de Marte que, desde aquela época, os cônsules, por decreto do 

Senado, têm dado em anos sucessivos. No meu próprio nome, no de meus filhos ou 

netos, em vinte e seis ocasiões dei ao povo, no circo, no fórum ou no anfiteatro, caças 

de animais selvagens africanos, nos quais cerca de três mil e quinhentos animais 

foram mortos». 

  

 

http://www.cervantesvirtual.com/estudios/
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ultrapassou todos os seus antecessores (…). Os seus jogos foram celebrados não 

apenas no forum e no anfiteatro, mas também no circo e no recinto dos 

comícios; limitavam-se, por vezes a caçadas (…). No circo, mostrou condutores 

de carros, corredores, matadores de feras, por vezes escolhidos entre os jovens 

da mais alta ascendência (…). Se chegasse a Roma algum animal insólito e digno 

de ser visto, tinha por hábito mostrá-lo ao povo, num local público, caso não 

fosse dia de espectáculo. Por exemplo, exibiu um rinoceronte no recinto dos 

comícios, um tigre, num palco, uma serpente de cinquenta côvados, frente ao 

local dos comícios»437. 

 
Fresco pompeiano representando um anfiteatro, 

destacando-se o escadeado exterior e a 

cobertura de lona 

Em Roma, os espectáculos de arena eram usados para mostrar, aos 

visitantes ilustres, a grandeza e o esplendor da “Cidade Eterna”. Mas, por 

outro lado – e este será o aspecto mais importante a ter em consideração –, tal 

era o reflexo do modo como se encontrava organizada a sociedade e religião 

romanas. De facto, nos anfiteatros o público distribuía-se de acordo com o seu 

posicionamento social e, como já referimos a propósito dos ludi circenses, os 

espectáculos públicos constituíam essencialmente um acto de evergetismo. E 

este era, na verdade, um dos aspectos fundamentais, quer da sua organização 

social, quer da sua cultura, porquanto, desta forma, o patrocinador dos 

eventos ganhava popularidade entre o povo. A este propósito, refira-se, ainda, 

que as arenas – sobretudo depois da implementação do imperialato por 

Augusto – assumiram um papel importante onde se ouvia também a uox 

populi, porquanto a plebe tinha perdido a oportunidade de eleger os seus 

magistrados e de participar na elaboração das leis, sentia-se num lugar onde o 

imperador se reunia com o seu povo e juntos, sem qualquer distinção 

socioeconómica – apesar de sentarem nos lugares atribuídos a cada categoria 
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437 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Augusto, II, XLIII. 
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social –, honravam os seus deuses438:  

«Con el tiempo los espectáculos en general (ludi), aunque nunca llegaron a 

perder sus ancestrales raíces religiosas y funerarias, incrementaron su 

dimensión festiva y además fueron politizándose gradualmente, convirtiéndose 

en un instrumento propagandístico en manos de la aristocracia romana y, 

especialmente, del régimen imperial. Lo vemos ya en una de las más tempranas 

referencias documentales a espectáculos en Hispania»439.  

Todavia, a prática dos munera gladiatorum e das uenationes – ao 

contrário dos teatros já mais desenvolvidos por directa influência helénica – 

não exigia estruturas fixas, pelo que os espectáculos poderiam realizar-se em 

espaços provisoriamente adaptados. Com efeito, a primeira referência explícita 

conhecida à tipologia arquitectónica do anfiteatro – sendo o seu significado, 

em grego, literalmente, «duplo teatro» – encontra-se em Plínio, designadamente 

no Livro XXXVI, quando refere que:  

«Curião fez dois amplíssimos teatros de madeira justapostos, cada um estava 

suspenso sobre um eixo giratório; encostados um ao outro, nele se fazia o 

espectáculo das representações antes do meio dia… juntando as suas extremidades 

dava lugar a um anfiteatro oferecendo combates de gladiadores»440. 212

Os anfiteatros seriam, então, estruturas de madeira que o tempo foi 

consolidando até à sua evidente monumentalização, razão que de per si será 

reveladora do adiantado estado de “romanidade” que se vivia então naquela 

manta retalhada que constituía o Império e que se estabeleceu como no mais 

completo paradigma, no Coliseu – designação tipicamente colossal441 – o 

edifício que Vespasiano mandou edificar em Roma, «no centro da cidade, de 

acordo, segundo lhe disseram, com um desejo de Augusto»442 e, plasticamente 

integrado nos cânones primordiais da arquitectura de Vitrúvio443.  

                                                 

 

438 González 2002; Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
439 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
440 Maciel 2006, 14 (tradução do autor). 
441 Garcia y Bellido 1990, 298-301. 
442 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Tibério, III, IX. 
443 Durante o imperialato de Domiciano (também oriundo das gens Flávia), contudo, 

muitos dos monumentais edifícios que haviam constituído os arquétipos modelares 
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«el Liber de spectaculis de Marcial. Fue el primer libro compuesto por este poeta, 

quien lo comenzó en el año 80 d.C. y lo fue publicando a lo largo del reinado de 

Domiciano. En su forma actual está compuesto por 33 epigramas, aunque nos 

ha llegado incompleto. En estos poemas, Marcial elogia la construcción del 

Coliseo y los espectáculos que se celebraban en él: uenationes  cacerías y 

combates entre animales, luchas de gladiadores, naumaquias y dramas 

mitológicos. Ninguno de los personajes mencionados hasta ahora pertenece a la 

Antigüedad Tardía»444.  

Por conseguinte, os primeiros anfiteatros perenes, isto é, de alvenaria de 

pedra só se terão firmado como elementos integrantes da paisagem urbana 

como consequência destas experiências, sobretudo, a partir do século I, 

coincidindo este fenómeno com a normalização do ócio massificado e 

devidamente regulamentado445. De facto, a tipologia primeva dos anfiteatros, 

como o de Pompeios, era ainda arcaizante, com escadeado de acesso exterior, 

contudo a complexidade dos espectáculos, cada vez mais exuberantes e 

atractivos para as populações – tendo-se metamorfoseado, mesmo, em 

espectáculos de massas –, conduziu à adopção de um modelo mais complexo e 

com melhores acessibilidades, cuja filiação na arquitectura vitruviana se nos 

afigura uma evidência.  
213

                                                                                                                                            
que, pouco a pouco se foram repetindo Império fora, não só como símbolo da vontade 

augustea, mas, sobretudo, como espelho de uma atitude assumidamente política que 

pretendia promover a unidade de um território imenso e povoado de gentes com os 

diferentes níveis civilizacionais – se assim se poderá dizer – ficaram parcialmente 

destruídos no incêndio que fustigou a cidade no ano 80, conforme nos conta o próprio 

Suetónio: «Restaurou muitos edifícios esplêndidos que tinham sido destruídos pelo 

fogo, entre os quais o Capitólio, que tinha voltado a arder, mas colocando o seu nome 

em todos eles, sem referência ao promotor original. Depois, construiu um templo novo 

no monte Capitolino, em honra de Júpiter Custo, tal como o foro que agora é chamado 

de Nerva, além do templo à família Flávia, um estádio, um recinto musical e um 

recinto aquático para combates navais. Foi com a pedra usada nesta última obra que 

mais tarde o Circo Máximo foi reconstruído, quando o fogo destruiu ambos os lados do 

edifício» (Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Domiciano, XII, V). 
444 Jiménez Sánchez 1998, 18. 
445 Ceballos Hornero 2004, I, 119.  
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* 

Para Ceballos Hornero, os combates de boxe e as corridas de cavalos 

foram os primeiros espectáculos oficiais para celebrar os dias festivos de 

Roma. Depois, entraram em cena o teatro e a música e, finalmente, já nos 

finais da República, surgiram com grande esplendor os combates de 

gladiadores, as venações e as naumachiae446, cujos participantes, tal-

qualmente os aurigas, haveriam de se tornar profissionais, treinados em 

escolas criadas para o efeito. Posto isto, e atendendo ao custo de formação de 

um gladiador – normalmente um escravo ou um liberto –, adicionando-se o 

seu sustento e treino diários, para além do soldo, abandonou-se já a ideia pré-

concebida de que a maioria dos lutadores perecia, pura e simplesmente, nas 

arenas.  

De facto, se derrotado, o combatente aguardava com a cabeça em baixo a 

decisão final do editor que decidia, então, se iria ser degolado ou não pelo 

vencedor, perante o público. Contudo, se o missus tivesse mostrado coragem e 

valentia, poderia sair vivo da arena – ainda que, segundo Cícero, tivessem sido 

treinados de forma a não perderem a compostura perante tal situação –

humilhado, pela porta sanauiuaria; quanto aos lutadores moribundos, eram 

levados pela porta libitinaria e transportados até ao spoliarium, onde lhes era 

dado o golpe de misericórdia, tudo isto enquanto o gladiador vencedor, coberto 

de glória, era aclamado pela assistência447.  

214

Refira-se, a propósito que, quando se aproximava a data da realização 

dos ludi munera, entrava em funcionamento uma “máquina publicitária” de 

divulgação do evento e respectivo programa, sendo vulgar figurar o nome do 

promotor, os tipos de ludi, os participantes e os eventuais suplementos 

(missilia, oferta de bolos ou de pão), lugar e data dos jogos. Estes programas 

eram normalmente esgrafitados nas paredes dos edifícios públicos, em 

particular naqueles que tivessem algum tipo de relação com o(s) espectáculo(s) 

em causa. Acharam-se grafitos deste género em necrópoles que se acercavam 

das cidades448, como se encontrou em Pompeios, anunciando a realização de 

                                                 

 

446 Ceballos Hornero 2004, I, 120. 
447 Ceballos Hornero 2004, I, 126. 
448 Ceballos Hornero 2004, I, 131, cita, inclusive, o caso de um epitáfio de Forum 
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jogos nas cidades vizinhas de Nola e Herculano. Os promotores dos ludi 

recorriam ainda aos arautos que, não só na cidade, mas no território a ela 

adjacente, anunciavam os referidos espectáculos, pois – como se sabe – os 

anfiteatros eram construídos não só em função do número de habitantes da 

cidade, mas também daqueles que viviam nos respectivos agri. O último 

expediente usado pelos patrocinadores era, de acordo com as fontes citadas 

por Ceballos Hornero, o recurso a convites individuais aos notáveis das 

cidades mais próximas449. 

Em termos organizacionais, as contratações de lutadores – ou de outros 

intervenientes no espectáculo – eram feitas com vários meses de antecedência 

e, aos poucos, iam chegando à cidade homens e animais, preferencialmente 

por via fluvial que era menos onerosa, porém implicava o risco de naufrágio. 

Por outro lado, embora no capítulo CXXVIII da antiga Lex Vrsensis, 

encontrem-se estipuladas não só as obrigações dos organizadores, mas 

também as dos seus ajudantes, que contactavam com as factiones circenses e 

com as familiae gladiatoriae, ainda que esta lei date de cerca de meados do 

século I a.C. e que a de Emporiae tenha sido promulgada por Augusto, parece 

ser hoje evidente que existiam abundantes códigos e/ou cópias legislativas 

municipais, sobretudo da época flaviana, que regulamentavam esta actividade, 

como, por exemplo, esclarecem as placas de bronze de Irni450.  

215

As companhias profissionais podiam ser de propriedade estatal, como os 

gladiadores que estavam sediados em Capri e em Cápua451; assim como havia 

outras familiae gladiatoriae instaladas nas capitais de província. Existiam 

ainda grandes companhias particulares, pertencentes a famílias de nomeada 

que tinham as suas sedes em locais determinados e pequenos empresários 

                                                                                                                                            
Pompilium (Itália), no qual se inscreveu um pedido para se respeitar a sepultura, 

abstendo-se de colocar nela qualquer propaganda. 
449 Ceballos Hornero 2004, I, 130-131. 
450 Ceballos Hornero 2004, I, 133. Segundo este autor, recuperaram-se até à 

actualidade, dezoito tábuas de bronze, eventualmente, correspondentes a legislação 

municipal. Com excepção das de Vrso (cesariana) e de Emporiae (augústea), todas as 

outras terão cronologia atribuída à época flávia. 
451 Ceballos Hornero 2004, I, 130. 
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que viajavam de cidade em cidade oferecendo os seus serviços, comprando e 

vendendo gladiadores, bestiarii e animais, dispondo-se inclusivamente a 

organizar integralmente espectáculos oferecidos por evergetas452.  

 

Lucernas de cerâmica com combates de gladiadores, de finais do século I d.C., provenientes de Mérida 
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Lucerna de cerâmica com combate de gladiadores, da 

primeira metade do século I, proveniente de Osuna. Lucerna 

de cerâmica com combate de gladiadores, do século I d.C., 

proveniente de Osuna 

 

Estatuetas de gladiadores, em 

bronze, provenientes de Osuna 

e sem cronologia determinada. 

Estatueta de gladiador, de 

cerâmica, proveniente de 

Córdoba, datada da segunda 

metade do século II  

Lucerna de cerâmica 

com combate de 

gladiadores, da 

primeira metade do 

século I, proveniente 

de Córdoba 

                                                                                                                        

A legislação imperial concorria também a favor dos ludi, pois foram 

promulgados – ao longo do tempo – vários editos imperiais (coligidos nos 

Codex Theodosianus e no Codex Iustinianus) que tinham como objectivo 

                                                 
452 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Tibério, III, XII. 
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primordial garantir que não faltariam combatentes e/ou animais para a 

realização de todos os jogos programados453, o que, decerto defraudaria as 

expectativas das populações podendo, inclusive, causar desordens públicas 

ou, até mesmo, tumultos.  

Os munera que se realizavam em anfiteatro eram precedidos, na véspera, 

pela cena libera, sendo os gladiadores aplaudidos pelos seus admiradores, 

aproveitando também aquele dia para redigirem os seus próprios testamentos. 

O espectáculo iniciava-se com pompa, na qual desfilavam quer os gladiadores, 

quer os bestiários, com o seu armamento e envergando trajos de gala; as feras 

que participavam igualmente no espectáculo eram, então, apresentadas ao 

público e o cortejo entrava no anfiteatro. Apresentavam-se perante os 

magistrados ou a presidência dos jogos. Depois, segundo Suetónio, procedia-

se ao exame do equipamento dos lutadores454 e, finalmente, praticavam os 

exercícios de aquecimento que antecediam os combates.  

Por norma, os gladiadores defrontavam-se ao som de música (tibia, 

cornua e tubae) que aumentava – ou diminuía – o ritmo dramático da peleja 

entre os dois combatentes, por norma, de acordo com as fontes iconográficas 

hoje conhecidas: samnis, murmillo e secutor contra retiarius. Para além do 

confronto simples, os ludi contavam com outras actividades bastante 

apelativas, aliás, para o público em geral. Tratava-se, pois, de gladiadores 

(e/ou tipologias) apreciados por fãs que extravasavam o seu próprio conceito 

de “herói” e radicavam numa ou noutra espécie de combate, pelo que, ao tinir 

das armas e ao som dos instrumentos musicais, os aficionados tentavam 

antecipar-se ao próprio combate e opinavam gritando para a arena as suas 

estratégias, enquanto se procediam, também, às apostas. 
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Lucerna com pugilistas em 

combate, naquela que foi 

também uma das modalidades 

apreciadas e que decorriam, quer 

no anfiteatro, quer noutros lugares 

adaptados para o efeito. Provém 

de Mérida e a sua cronologia 

circunscreve-se ao século I d.C. 

 

 

 

 

 

                                                 
453  Ceballos Hornero 2004, I, 131. 
454 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Tibério, III, IX. 
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Os jogos tinham o seu começo logo pela manhã e, não raras vezes, 

alongavam-se pela noite dentro. Assim sendo, e muito particularmente nos 

grandes jogos, ocupava-se a matina com venações, a pausa de almoço era 

aproveitada para a execução dos condenados e a tarde era dedicada aos ludi 

mais importantes, isto é, os combates de gladiadores455. O público passava, 

pois, o dia na arena, conforme o comprovarão diversos esgrafitos de tabuleiros 

de jogos, com os quais se deveriam entreter nas pausas dos programas. A 

afficion por este ludus era tão significativa que se plasmaram também em 

múltiplos objectos de uso comum, decorativo e ou funerário/votivo, cenas de 

gladiatura que, tal como sucedeu com os ludi circenses, se difundiram através 

de uma “proto-indústria” bem organizada, com o recurso – no que concerne 

sobretudo à estatuária – ao cinzel do escultor, ao molde da olaria ou à têmpera 

da forja. 

Todavia, em relação à barbárie dos ludi, já no século I o cordubense 

Séneca, educado em Roma e senador de relevante notoriedade, que veio a 

destacar-se como filósofo de génese estóica e defensor de um ideário assente 

na renúncia dos bens materiais, procurando – através do conhecimento e da 

contemplação – a felicidade através da tranquilidade da alma, referiu-se em 

tom crítico, no seu ensaio Da Brevidade da Vida, aos excessos dos triunfos e 

dos espectáculos com feras: 

218

«Curius Dentatus foi o primeiro a incluir elefantes 

num triunfo [e Lucius Sila foi] o primeiro a exibir leões à 

solta no Circo, embora noutras ocasiões tenham sido 

apresentados em grilhões e que lançadores de dardo 

foram enviados pelo rei Bocchus para os matar. Também 

podemos desculpar isto – mas tem alguma utilidade? – 

saber que Pompeu foi o primeiro a exibir no Circo uma 

luta envolvendo dezoito elefantes, lançando homens 

inocentes contra eles, numa batalha encenada. Líder do 

Estado e, como nos é dito, homem de notável amabilidade 

entre os líderes de antigamente, pensava que seria um 

espectáculo memorável matar seres humanos de uma 

Exemplo de ficha circular para 

jogo, com reverso liso e anverso 

com um V (número 5) inciso; 

demarcam exteriormente a ficha 

as duas incisões que correm ao 

longo da borda; proveio de 

Valdetorres del Jarama, Madrid, 

datada de finais do século IV  

                                                 
455 Ceballos Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 57-58.  
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forma tão nova. “Vão lutar até à morte? Não chega. Vão ser desfeitos em 

pedaços? Não chega. Sejam esmagados por animais de grande porte.” Seria 

melhor que essas coisas fossem esquecidas para que no futuro alguém de poder 

não saiba deles e queira ser lembrado por um acto tão inumano. Oh, que trevas 

uma grande prosperidade lança sobre as nossas mentes! Pensou que estava 

acima das leis da natureza ou do tempo, a ponto de atirar tantos homens 

desgraçados a criaturas selvagens, quando incitava criaturas tão díspares umas 

contra as outras, quando derramava tanto sangue diante do povo que em breve 

foi obrigado por ele a derramar o seu próprio sangue»456. 

Refira-se, por outro lado, que nos primeiros tempos do Império, e dada a 

ausência de quaisquer inscrições alusivas ao evergetismo de ferae africanae, 

será revelador que as uenationes que se realizavam, para além das principais 

datas festivas, se resumiriam apenas a espectáculos celebrados com animais 

capturados na própria Hispânia (e noutras províncias europeias), 

designadamente, ursos, javalis e cervos457. Como, aliás, parece poder inferir-se 

da leitura de Suetónio quando se reporta à participação de Tibério nuns jogos 

militares realizados na península itálica: 
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«Por isso regressou apressadamente para a Campânia; adoecendo em 

Ástura, e seguindo depois para Circeios, onde assistiu aos jogos militares para 

que não se suspeitasse da sua doença, chegou 

mesmo a lançar dardos contra um urso que fora 

solto na arena. Mas o esforço causou-lhe de 

imediato uma dor lateral»458.  

Os elementos que se conservam do período 

imperial são reveladores do aumento crescente do 

gosto pelos espectáculos de feras, ao ponto de os 

imperadores gastarem verdadeiras fortunas 

apenas com o intuito de agradar aos cidadãos, 

Constelações de Ursa Major e Ursa 

Minor, segundo Hyginus in Poeticum 

Astronomicon, 1482-1485 (Linda Hall 

Collection) 

                                                 
456 Séneca 2005, Da Brevidade da Vida, 26-27. Na página seguinte, o autor refere-se 

ainda ao triunfo de Metelo sobre os cartagineses na Sicília nos seguintes termos: 

«sozinho entre todos os romanos tinha 120 elefantes à frente do seu carro (…)». 
457 Ceballos Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 68. 
458 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Tibério, III, LXXII. 
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libertos e plebeus, obnubilando, desta forma subtil, as dificuldades de um 

quotidiano cada vez mais problemático. Assim, para além dos vinte e seis 

jogos organizados pelo próprio Augusto, há que referir que os seus sucessores 

foram bastante mais faustosos nos ludi que ofertaram nas datas importantes 

ou na comemoração de feitos militares, razão pela qual existiam 

permanentemente em Roma várias centenas de animais selvagens, pois, a 

qualquer altura, o princeps poderia convocar a organização de jogos. Pelo que 

– e ainda de acordo com as palavras de Suetónio – era necessário, quer para 

garantir o sustento dos animais, quer do numeroso pessoal indispensável para 

manter a “máquina” afecta aos ludi a funcionar convenientemente, o 

estipêndio de grandes somas, as quais, segundo parece, saiam dos fundos 

públicos e eram administradas por um procurador exclusivamente dedicado a 

essa actividade:  

– Nero, no monumental bosque da sua Domus Áurea, tinha um 

verdadeiro jardim zoológico, o qual, de acordo com Suetónio, possuía uma 

multidão de animais domésticos e selvagens459. 

220
– Calígula, num período em que a carne atingiu preços bastante 

elevados, mandou alimentar as feras com carne de prisioneiros executados. 

– Tito, no ano 80 d.C., ofereceu para a consagração do monumental 

anfiteatro Flávio, cuja capacidade atingia os quarenta e cinco mil 

espectadores: 

«Aquando da inauguração do seu anfiteatro e dos banhos que tinham sido 

construídos ao lado ao lado, ofereceu um magnífico e dispendioso espectáculo de 

gladiadores. Deu também um belo combate marítimo na antiga naumáquia, e 

depois um combate de gladiadores, em que fez aparecer cinco mil animais, de 

todas as espécies num só dia»460.  

– Trajano, em 107, celebrou o triunfo sobre a Dácia, oferecendo quatro 

meses de festas e que contou com a presença de dez mil homens – decerto 

entre condenados e bestiarii – e onze mil animais461.  
                                                 
459 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Nero, VI, XXXI. 
460 Blázquez 1974, 93. 
461 Suetónio, As Vidas dos Doze Césares, Divino Tito, XI, VII. 
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– Segundo a Historia Augusta, obra datada de finais do século IV, no 

tempo de Gordiano III, em cerca de 235, existiam em Roma, muitos animais. 

Filipe, “o Árabe”, por ocasião das celebrações do milénio da fundação de 

Roma, em 248, apresentou na arena462 trinta e dois elefantes, dez alces, dez 

tigres, sessenta leões domesticados, trinta leopardos domados, dez hienas, 

seis hipopótamos, um rinoceronte, dez leões selvagens, dez girafas, quarenta 

cavalos selvagens e vinte onagros, os quais, segundo Aristóteles, constituíam 

uma espécie distinta que resultou do cruzamento de um cavalo com um 

burro463. 

No espectáculo com feras organizado pelos edís Lêntulo e Cipião Nasica, 

foram exibidos sessenta e três animais africanos, dentre panteras, leopardos, 

hienas e elefantes, para além de quarenta ursos. Mas nas festas dedicadas à 

deusa Flora, os ludi não iam além da demonstração de animais inofensivos, 

tendo Plauto mencionado que vira avestruzes. Nestes tempos mais recuados, 

todavia, grande parte dos animais colocados nas arenas eram capturados na 

própria Itália – em particular nos Apeninos, na Lucânia e na Apúlia – e 

integravam-se no contexto da fauna selvagem europeia, designadamente, 

ursos, javalis, veados e lebres464.  221

Considerando a já abordada e hipotética renomeação do meio natural, 

muitas vezes, criavam-se verdadeiros cenários campestres. Destes, terá sido 

mais esplendoroso o artifício de Nero, pois, segundo a descrição do poeta 

Calpúrnio, quando se abriu o alçapão da arena surgiram árvores decoradas 

com ouro e animais vindos das mais longínquas paragens. Nero terá sido o 

último “mecenas”, no sentido da política augustana, porquanto, a partir de 

então, o princeps tenderá a assumir-se como o próprio “Estado”, e esta 

assimilação do conceito na pessoa do imperador conduzirá ao entendimento 

de que o próprio seria um patrono do Estado, logo os seus actos de 

evergetismo para com o povo não eram mais do que a vontade expressa do 

imperador465. 
                                                 
462 Blázquez 1974, 97. 
463 Aristóteles, História dos Animais, 36. 
464 Blázquez 1974, 92. 
465 Jiménez Sánchez 1998, 73. 
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Probo mandou largar de uma só vez cem leões. Contudo, faltou aos 

animais o ímpeto furioso de quem salta de uma jaula e o espectáculo foi fraco, 

pelo que os animais que não deram luta à espada acabaram mortos por setas. 

Nesse dia soltaram-se ainda duzentos leopardos (cem provenientes da Líbia e 

cem da Síria) e cem leoas, juntamente com cem ursos, cujos combates foram 

tidos como meritórios, pela sua imponência.  

Também na Historia Augusta se refere que Probo mandou os militares 

replantar no circo grandes árvores que tinham sido arrancadas nos bosques, 

sobre um grande tablado coberto de terra e, conforme escreveu o autor da 

obra:  

«Desta maneira todo o circo foi plantado de modo semelhante a um 

bosque, pareceu florescer com a frescura das folhas verdes»466.  

Depois fez soltar, pelos caminhos traçados, milhares de animais 

(avestruzes, cervos, javalis, gamos, cabritos selvagens e outros herbívoros). Por 

fim, deixou que a plebe entrasse no recinto e os que conseguiam capturavam 

um ou mais animais. Outra grande exibição de que há memória ocorreu no 

ano de 202, em pleno imperialato de Septímio Severo: a palestra transformou-

se num imenso navio que se abriu e do seu interior saíram setecentos animais 

– leões, panteras, ursos, bisontes e avestruzes – que foram sacrificados ao 

longo dos sete dias em que durou a festa. 
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* 

Como temos visto, na arena não se limitavam a exibir animais exóticos, 

mas – e para além da execução dos condenados que trataremos adiante – 

promoviam-se também lutas entre feras e bestiários que eram delinquentes, 

prisioneiros de guerra ou voluntários467, pois, tal como os gladiadores, 

constituíam um grupo profissional específico com aprendizagem, formação e 

treino, integrando escolas privadas ou públicas, tendo sido, inclusivamente, 

fundadas quatro escolas imperiais por Domiciano, nos finais do século I468. Os 

profissionais dos ludi organizavam-se em corporações especializadas, quer 

                                                 
466 In Blázquez 1974, 93. 
467 Ceballos Hornero 2002. 
468 Blázquez 2002. 
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fossem as corridas de cavalos, os combates de gladiadores ou os artistas de 

palco, isto é, as familiae gladiatoriae, os aurigas en factiones circenses e os 

actores em greges scaenici. Na verdade, estas companhias – que podiam ser de 

propriedade estatal, municipal ou privada – eram contratadas pelos 

promotores do espectáculo, consoante os seus gostos ou possibilidade de 

estipêndio, sendo que quanto maior fosse a ambição política e social, tanto 

mais teriam que oferecer, para gáudio das suas clientelas, espectáculos mais 

complexos e, logo, mais onerosos. Há conhecimento da existência de empresas 

municipais, com testemunho efectivo em Pompeios, Prenesto, Alexandria e 

Pérgamo. No Norte de África, contudo, apenas estão comprovadas a 

permanência de pequenas companhias privadas de âmbito regional – ou seja 

pequenas e médias empresas que se dispersavam ao longo do território 

imperial –, como as Telegenii e Pentasii. Refira-se, ainda a propósito que as 

empresas, de foro estatal associadas à gladiatura, atestadas na Hispânia, na 

Gália, na Germânia, nas ilhas Britânicas e em Itália, estavam a cargo de um 

procurador imperial, pertencente à ordem equestre – sucedendo o mesmo no 

que concerne às províncias orientais –, e dada a sua condição deveriam ser as 

que tinham maior amplitude, uma vez que: 223

 «Conocemos a dos de estos procuradores de 

las familiae gladiatoriae occidentales, a 

quienes dedicaron sendas inscripciones en la 

pars Orientalis: Lucius Didius Marinus, quien 

antes había ejercido el mismo cargo en 

Oriente [AE 1911,4], y Caius Vibius Celer [AE 

1996,1603]. Pero también existían escuelas 

gladiatorias municipales, caso de. Mención 

aparte merecen los 4 equipos gladiatorios con 

sede en Roma (ludus Magnus, Matutinus, 

Dacicus y Gallicus) y los dos de Capua (ludus Iulianus y Neronianus) por su 

mayor radio de acción; de esta forma, en Hispania se han encontrado 5 epitafios 

de gladiadores del ludus Neronianus y 3 del Iulianus (…). En Hispania se 

conocen la de un tal Paullianus [CIL II2 7,363] y la de otro de cuyo nombre sólo 

se conservan las tres primeras letras: HER... [AE 1988,745], ambas en la Bética. 

Una última vía habitual de contratación de gladiadores es explicitada en la oratio 

Capacete de gladiador com viseira e 

protector para perna, ambos de bronze e 

provenientes da antiga Pollentia, sem 

cronologia determinada, mas provavelmente 

datáveis da época baixo-imperial 
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italicense de Marco Aurelio antes citada, cual era la compra-venta entre editores 

de juegos de los profesionales una vez celebrados los ludi»469.       

* 

Entre Marco Aurélio e Cómodo, os espectáculos de munera gladiatorum 

eram tidos como os mais caros, pois o preço de um lutador variava entre os 

mil e quinze mil sestércios. Durante o século II, e de acordo com testemunhos 

epigráficos, um espectáculo em Itália atingia facilmente a soma de cinquenta 

mil, preço inacessível à grande maioria das ciuitates, pelo que deveria existir 

um mercado paralelo de baixo custo, que permitia a organização dos munera 

gladiatorum por todo o Império. Por conseguinte, Petrónio 

menciona a existência de gladiatores sestertiarii e, por outro 

lado, a oratio Italicensis obrigava a que os preços pelos 

espectáculos se baseassem numa média obtida a partir dos 

valores cobrados nos últimos 10 anos e, num mosaico de 

Smirat, no Norte de África, refere-se que um leopardo para 

uma uenatio custava apenas dois mil sestércios. Dentro 

deste contexto, pode inferir-se que os espectáculos nos 

pequenos e médios municípios hispânicos não deveria 

ultrapassar os dez mil sestércios470. 
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Tanto o anfiteatro, como o circo, para Robert, eram 

tidos como monumentos gráficos da demonstração pública 

da bondade dos munerarii que patrocinavam os 

espectáculos471. E, nesta exacta medida, convém lembrar que a morte das 

feras tinha também um significado mágico, cujas origens se perderam na noite 

dos tempos, mas que constituiriam, decerto, testemunhos presenciais de 

ancianos rituais que a memória colectiva fora rememorando (e que se 

encontravam igualmente patentes noutros povos subjugados pelos romanos, o 

que, de algum modo, justificará a afficion exacerbada), independentemente da 

época e do contexto. Tendo presente esta matriz – e não esquecendo a estreita 

Numisma de prata 

representando uma 

venação em anfiteatro, 

aparentemente com 

elefante e leão, vendo-

se, em posição central e 

destacado, o principal 

dignitário e/ou sponsor 

do espectáculo 

                                                 
469 Ceballos Hornero 2002. 
470 Ceballos Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 62. 
471 Robert 2002. 
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vinculação dos romanos a um passado rústico – será, por demais evidente, 

que a morte das feras em caçadas outorgava ao dominus uma fulgente glória, 

pelo que a feliz actividade venatória – que se obtinha através da bondade dos 

deuses – se caracterizava ainda por um sentido virtuoso que dotava o venador 

de protecção sobrenatural contra as forças do mal. Consequentemente, 

parece-nos que, e seguindo este raciocínio, se poderá, em certa medida, 

encontrar na arena uma transposição alegórica do acto de caçar do campo 

para o acto de caçar na cidade, pois ali encontravam-se não só os deuses 

protectores mas também um óbvio sentido prestidigitador. Sentido este que se 

reflectia ainda na audácia e inteligência do caçador que, tanto no munus 

uenatorum como na actividade cinegética, arriscava a sua própria vida contra 

a força bruta das feras472. 

Entre muitos cidadãos que se ofereciam para a luta com os animais sem 

receber a soldada, como os bestiários cuja sobrevivência – tal como a dos 

gladiadores – dependia do seu desempenho na arena, também Cómodo (180-

193) era um aficionado. Segundo o historiador Díon Cássio, o imperador 

matou cinco hipopótamos num único dia e, nos seguintes, abateu uma girafa, 

dois elefantes e vários rinocerontes473. Apesar destas demonstrações da mais 

pura força imperial, há que recordar o significado magico-simbólico que 

encerravam, sobretudo durante o Alto-Império, independentemente de os 

espectáculos se desenrolarem num circo, num anfiteatro ou num outro recinto 

a eles destinado. Na verdade, se Marte protegia os gladiadores, Diana presidia 

às uenationes. Para além destas divindades e, possivelmente, com um carácter 

mais assertivo, também Baco estava presente nos espectáculos carregados de 

figurismo religioso, pelo que deveremos atender ao combates de animais que 

constituíam um dos aspectos relevantes dos Liberalia e de outras festas em 

honra desta divindade.  
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Na verdade, esta estreita vinculação de Baco com as uenationes estará 

documentada no mosaico de Haghia Trias, na Grécia, bem como em 

pavimentos de Thysdrus e de Sousse, denotando-se, em todos eles, o carácter 

                                                 
472 Cfr., v.g., Nogales Basarrate.  
473 González 2002. 
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religioso e simbólico evidenciado474. Refira-se, por outro lado, que Baco 

apareceu, igualmente, no espaço da arena, associado a Diana – e com base de 

uma leitura tão-só metafórica – como protector do espectáculo, como 

mencionou, aliás, Tertuliano no seu De Spectaculis. Mais tarde, outros 

autores, quer cristãos, quer pagãos, referiram a consagração indistinta dos 

munera a estas divindades. Até que, já em época Baixo-Imperial cristã, os 

combates de gladiadores, de animais e as próprias execuções de condenados 

mais não eram do que puro entretenimento, porquanto haviam perdido o cariz 

simbólico-religioso que os caracterizara nos séculos precedentes, pois tinham 

já desaparecido as razões primevas que tinham ditado o seu surgimento, ou 

seja, os fundamentos com raízes no culto dos deuses e dos mortos475.  

* 

Há ainda que ter em conta a abundância de animais de uma só espécie 

que eram apresentados ao público num único dia de espectáculo, o que é 

indubitavelmente revelador de um sistema muito bem organizado, desde a 

captura das feras, sobretudo em África, e do seu percurso até ao destino final.  
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A propósito, refira-se ainda que o edictum de pretiis rerum uenabilium, 

promulgado por Diocleciano, estabelecia: 

Cento e cinquenta mil sestércios por um leão;  

Cem mil sestércios por um leopardo;  

Sessenta mil sestércios por um urso476.  

                                                 

Perspectiva central sobre o mosaico da “Grande Caçada”, existente em Piazza Armerina, vendo-se cenas de captura e 

embarque de animais com destino ao anfiteatro/circo (300-360) 

474 Cfr., v.g., Nogales Basarrate. 
475 Cfr., v.g., Ville 1981. 
476 Ceballos Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 62. 
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Logo, pelos valores indicados, este era um negócio bastante dispendioso, 

por um lado, mas altamente rentável, por outro, dado o número de pessoas e 

transacções envolvidas nas diversas fases do processo, que, por norma, 

terminava numa poeirenta arena para gáudio da assistência. Este processo, 

por conseguinte, começava com a captura do animal no seu habitat – sendo 

hábito as legiões estacionadas na Germania dedicarem-se à captura de 

ursos477 – os ursarii – e, em África, os soldados procediam também a esse 

serviço, como se encontra, aliás, inferido, entre outras fontes documentais, 

nos excelentes mosaicos de Piazza Armerina, datados do século IV, como o da 

grande caçada – mas que, quanto a nós, a denominação mais correcta seria a 

grande captura –, com recurso a redes, laços e armadilhas não perfurantes, 

como, aliás, explica Opiano no seu tratado: 

«E são estas as armas da gloriosa caça que os valentes caçadores deveriam 

levar para as colinas e bosques, e estes utensílios exalam um forte odor a 

sangue das bestas: redes de bolsa, juncos bem entrançados, compridas 

barreiras de rede que podem conter todas as classes de caça, redes grandes (…) 

penosos estranguladores de nó corrediço (…), cordas bem torcidas e com as 

pontas bem tecidas, laços, estacas para redes e a 

rede-barreira de muitas malhas»478. 
227Baixo-relevo de Mileto, representando o 

transporte de animais numa jaula  

 Seguia-se a selecção dos animais 

aprisionados e o seu transporte até ao local 

de embarque, fluvial ou marítimo. Sendo 

que, no primeiro caso, haveria ainda de se 

efectuar um transbordo visando atingir a 

costa norte do Mediterrâneo, ou outras 

zonas litorais, onde os animais que 

sobreviviam à travessia marítima e às 

viagens terrestres eram descarregados, 

eventualmente renegociados e conduzidos ao 

seu destino final enjaulados em carros, 

                                                 
477 Ceballos Hornero 2002. 
478 Opiano, De la Caza, Livro I (tradução livre da versão castelhana, pela autora). 
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conforme se patenteia, aliás, num relevo de Mileto.  

Todavia, pelo facto de algumas cidades reterem as caravanas de 

transporte por mais tempo do que o essencial – porquanto constituíam 

motivos de atracção e, logo, lucrativos –, motivou os imperadores Honório e 

Teodósio II a promulgarem um edito especificamente sobre tal matéria. Por 

conseguinte, o documento de 417 estabelecia que as caravanas não podiam 

estadiar mais do que uma semana numa cidade e que os municípios tinham 

obrigação de alimentar os animais, tudo isto com o intuito de pôr fim a uma 

prática comum, como sucedeu, por exemplo, em Hierápolis, onde os animais 

ficaram retidos por três ou quatro meses479. 

* 

De facto, estes espectáculos, que se desenvolveram no século I, e toda a 

violência e esplendor que giravam em seu redor, rapidamente se 

transformaram num dos divertimentos mais apelativos do Alto-Império480, 

conheceram também grande fama entre os séculos II e III – conforme o 

confirmam ainda os testemunhos arqueológicos –, sendo já então censurados 

por escritores cristãos, como Tertuliano e São Cipriano e pelo causídico 

Ulpiano, assassinado em 222 pela guarda pretoriana. E, pela mesma altura, o 

bispo de Cartago comentava em tom crítico que muitos bestiarii envergavam 

trajes valiosos481. De facto os imperadores romanos foram generosos ao 

patrocinar os jogos predilectos da população, com o intuito de a distrair, o 

que, de acordo com Díon Cássio, era uma forma de o povo não pensar na 

política, nem, tão pouco, nos comezinhos problemas da vida482.  
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Fragmento de vulto representando um 

gladiador segurando o capacete, datado do 

século II, proveniente de Mérida. 

Fragmento de friso em mármore, vendo-se 

parcialmente destruído o torso de um 

gladiador, igualmente daquela cidade 

 

 

   

 

                                                 
479 Cfr., v.g., Blázquez 1974. 
480 Ceballos Hornero 2002. 
481 Ceballos Hornero 2002. 
482 Blázquez 1974, 91-92. 
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A antiguidade tardia ficou marcada pelas invasões bárbaras e pela 

insegurança generalizada das populações, pelo que o comércio entre as várias 

províncias diminuiu substancialmente, tudo factores que contribuiram para 

trazer à superfície a violência inerente à própria vida, que, até então, se 

encontrava, de certo modo, dissimulada pela pax romana que se vivia no 

interior do Império:  

«dada la ausencia de obras paganas que toquen por extenso el  tema, nuestra 

principal fuente de información literaria será la proporcionada por los trabajos 

que los autores cristianos dedicaron a los juegos. De los tratados que nos ha 

legado el Occidente romano, tan sólo dos los que escribieron Tertuliano y 

Novaciano versan exclusivamente acerca de los espectáculos. (…) donde se 

criticaban determinados aspectos de los juegos, sobre todo la idolatría 

considerada como el primer y mayor pecado en el que podía incurrir un cristiano 

(…). Tertuliano fue, sin duda, el primero en escribir un libro en el que se 

denunciaba abiertamente la asistencia cristiana a estas exhibiciones. Esto 

ocurrió aproximadamente a finales del siglo II. Anteriormente, los espectáculos 

habían aparecido en la literatura cristiana de forma esporádica, la mayor parte 

de las veces como un ejemplo de la impiedad de los gentiles. El mismo 

Tertuliano había redactado una apología en la que los diferentes géneros de ludi 

eran presentados como una de las pruebas del rechazo cristiano a la religión y 

tradiciones paganas. Sin embargo, este autor no pudo asistir impasible al 

pecado de la idolatría, cada vez más numeroso, en el que caían los creyentes 

siempre que acudían a los juegos. Fue así como el fenómeno lúdico cobró 

protagonismo, por primera vez, en la pluma de un escritor cristiano. El resultado 

fue el célebre De spectaculis (…). Ésta se dirigió, esencialmente, a condenar la 

idolatría como el mayor delito presente en todos los espectáculos, aunque no 

descuidó otros pecados, como la lujuria, el furor o la crueldad (…). Los fieles 

continuaron frecuentando los espectáculos. Sin embargo, los escritores 

posteriores que imitaron esta obra de Tertuliano e incluso la copiaron a veces 

casi textualmente son muy numerosos. Uno de estos deudores es Novaciano. 

Éste escribió, a mediados del siglo III, un opúsculo, conocido hoy también como 

De spectaculis, en el que ponía de manifiesto los pecados contenidos en todos los 

espectáculos y denunciaba la asistencia cristiana a ellos (…) debemos a 

Cipriano, en esa misma época, el Ad Donatum, en el que los juegos vuelven a ser 

criticados como el origen de una parte de la crueldad y de la lujuria del 

momento. También encontramos otras importantes referencias lúdicas en 

diversos tratados y epístolas suyas. Ya a finales del siglo III, el polemista Arnobio 
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escribió una apología, el Aduersus nationes, donde de nuevo volvían a repetirse 

las acusaciones contra el anfiteatro y el teatro aunque aquí, como tendremos 

oportunidad de ver, destinadas a demostrar la inconsistencia de la religión 

pagana. Más interés tiene para nosotros el capítulo que Lactancio, un discípulo 

de Arnobio, dedicó a los espectáculos en su célebre obra Diuinae institutiones, 

escrita a principios del siglo IV. En este capítulo, Lactancio repasa 

sistemáticamente los diferentes géneros de juegos, y, aunque no lo menciona 

explícitamente, deja entrever que la asistencia cristiana aún constituía una 

cuestión preocupante. No volvemos a encontrar a ningún autor de “primera fila” 

tocando esta temática hasta finales del siglo IV. En esta época, a caballo entre 

dos siglos, debemos situar al prolífico Agustín de Hipona. Éste arremetió 

también contra la inmoralidad de los juegos en muchas de sus obras, entre las 

que debemos destacar algunas de las más célebres, como el De ciuitate Dei o las 

Confessiones. Igualmente, afrontó el problema de la asistencia cristiana a los 

espectáculos en numerosas de sus predicaciones, como los Sermones o las 

Enarrationes in psalmos»483. 

No entanto, a aficcíon por este “divertimento” era ainda um factor a ter 

em conta em épocas mais tardias, as quais, imbuídas já de uma moral 

judaico-cristã, tentavam contrariar um espectáculo de génese e forma pagã, 

porque estreitamente vinculado ao sacrifício dos mártires cristãos. De facto, a 

adopção do Cristianismo como religião oficial do Império e a má-lembrança 

dos mártires lançados às feras ditaram a imposição de determinados limites, 

os quais, qual tenaz, foram a pouco e pouco apertando o desbragamento com 

que se viviam os jogos de arena. Por conseguinte, o imperador Leão proibiu a 

sua prática ao Domingo, dia consagrado ao Senhor. Mas, apesar das leis que 

iam impondo limite aos espectáculos de arena, estes, ainda no século VI, eram 

vividos com grande intensidade. Por isso, em 536, o imperador bizantino 

Justiniano decretou que os cônsules – para agrado do povo – deveriam 

oferecer espectáculos. O acosso de feras era, como nos séculos precedentes, 

diverso, porquanto se praticavam as demonstrações simples de animais 

exóticos, o combate entre animais da mesma ou de outra espécie… simulando-

se igualmente cenas de caça, protagonizadas por bestiários – lutadores 
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483 Jiménez Sánchez 1998, 19. 
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profissionais contratados para o efeito –, ou recorrendo-se a prisioneiros de 

guerra e a criminosos que eram forçados ao combate484. 

 
 

Parte frontal e traseira de um 

protector de perna que fazia parte de 

um figura de vulto, de finais do século 

I-II, proveniente de Mérida. Frente de 

protector de perna, em bronze, que 

integrava outra escultura, sem 

cronologia atribuída 

 

 

 

 

 

 

 

A adopção do Cristianismo como religião oficial do império e a política de 

restrições adoptada em relação aos ludi contribuiram para a sua decadência. 

Decadência que conduziu à sua inevitável extinção, ainda que o terminus dos 

jogos não tenha ocorrido temporal e espacialmente num único momento. O 

desaparecimento dos jogos de massas, no entanto, terá ocorrido ainda no 

século VI prolongando-se nalgumas situações pelo século seguinte. Facto que 

no extremo ocidente do Império se verificou já sob domínio Suevo-

Visigótico485. A este propósito Ramón Teja referiu que o ocidente medieval já 

não conheceu nem os jogos, nem 
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os banhos486. 

                                                

«Las críticas eclesiásticas durante el siglo V adquirieron un tono particular, 

estrechamente vinculado con la confusión provocada por las incursiones 

germánicas desde principios de esa centuria. Éste podría ser el caso de 

Quodvultdeo, quien como obispo de Cartago durante el segundo cuarto del siglo 

V contemplaba estupefacto cómo, mientras su ciudad era sitiada por los 

vándalos, sus conciudadanos se despreocupaban de su situación y se 

entregaban a los placeres del circo y del teatro. Por otro lado, Quodvultdeo 

también repitió las típicas denuncias contra los juegos en obras como el De 

symbolo, demostrando, además, un gran conocimiento de otros autores 

africanos por ejemplo Tertuliano o Cipriano. A mediados del siglo V, Salviano de 

Marsella escribió su De gubernatione Dei, cuyo libro VI puede considerarse como 

todo un tratado sobre los espectáculos. Para el investigador, es un texto 
 

484 Blázquez 1974, 91-92. 
485 Ceballos Hornero 2002. 
486 Teja 2002. 
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fundamental, puesto que permite conocer las relaciones de la Iglesia con los 

juegos y el estado de éstos en esa época. De este modo, encontraremos en 

Salviano las consabidas críticas al circo, al teatro y al anfiteatro, la condena a la 

asistencia cristiana a los espectáculos fenómeno que, según se desprende de 

todas estas fuentes, pareció incrementarse con el tiempo, o el modo en que las 

invasiones bárbaras afectaron a todas estas exhibiciones. El siguiente autor que 

destacaremos pertenece ya a época visigótica. Isidoro de Sevilla escribió, durante 

el primer cuarto del siglo VII, sus célebres Etymologiae, dentro de las cuales 

dedicó varios capítulos a examinar las diferentes categorías de manifestaciones 

lúdicas. A veces, las coincidencias con el De spectaculis de Tertuliano llegan a 

ser casi textuales»487.  

O espaço urbano modificara-se, as catedrais e igrejas com as suas torres 

e campanários dominavam, então, a paisagem e dos antigos circos, anfiteatros 

e teatros, restava o abandono. Face a este cenário – e ainda na linha de 

pensamento de Ramón Teja – seria fácil associar o desaparecimento dos ludi 

ao Cristianismo, ainda que tenhamos de recordar que já vários pensadores 

clássicos se haviam oposto veementemente a estes divertimentos, porque não 

encontravam prazer nem conhecimento útil na bestialidade. Também autores 

cristãos dos primeiros séculos do Império, como Tertuliano, afirmaram que os 

espectáculos pagãos potenciavam os mais baixos instintos humanos e 

caracterizaram os edifícios onde decorriam como omnium daemonum templum 

est. No século V, Salviano de Marselha classificou os ludi como daemonum 

opera. Para todos eles, o circo despertava a paixão, a arena a crueldade e o 

teatro a luxúria, como aliás, foi repetido desde Tertuliano a Santo Agostinho 

que, nos finais do século IV, deixou uma notável passagem acerca da violência 

gratuita com que os cristãos encaravam estes sanguinários espectáculos que 

tanto sofrimento haviam causado:  
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«[Alípio] detestava ao princípio, por completo tais divertimentos. Uma vez, 

alguns amigos e condiscípulos, ao voltarem dum jantar, encontraram-no, por 

acaso, no caminho e levaram-no com amigável violência ao anfiteatro a assistir 

aos jogos cruéis e funestos daquele dia. Ele recusava com veemência e resistia 

dizendo: – “Por arrastardes a esse lugar e lá colocardes o meu corpo, julgais que 

podereis fazer com que o espírito e os olhos prestem atenção aos espectáculos? 
                                                 
487 Jiménez Sánchez 1998, 25. 
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Assistirei como ausente, saindo assim triunfante de vós e mais dos 

espectáculos”. Ouvindo estas palavras, levaram-no consigo ao anfiteatro, sem 

mais demora, com o desejo, talvez, de observar se era capaz de cumprir a 

promessa. 

Apenas lá chegaram, ocuparam os lugares que puderam. Tudo fervia nas 

paixões mais selvagens. Ele fechando as portas dos olhos, proibiu ao espírito de 

cair em tais crueldades»488.  

Tema este que, já no século VII, Santo Isidoro de Sevilha ainda repetiu 

nas Etimologias, porquanto os espectáculos não eram só culpa dos vícios dos 

homens, mas eram igualmente fruto da perfídia do “tinhoso”. Tudo isto, 

apesar de, naqueles tempos tardios, o texto de Isidoro evocar, tão-somente, 

memórias de um antiquariato erudito489: nos finais do século VI edificou-se, 

sobre a arena de Tarraco, uma igreja martirial em memória da paixão de São 

Frutuoso e companheiros. 

1.1. Venatio  

233

Nos finais do século I a.C. – que coincidiu também com o fim da 

República – os acossos estavam já organizados, não só em Roma, mas também 

nas províncias, como nos deixará entrever a promulgação em 44 a.C. da Lei 

Colonial de Vrso, cuja conquista, depois de Júlio César ter vencido a batalha 

de Munda, permitiu definir os limites extremos da Hispânia Ulterior. De facto, 

esta lei consistirá num dos primeiros, ou mesmo o mais anciano testemunho 

referente à gladiatura como elemento de romanidade490, o que, de per si, 

indiciará que já naquela época existiam escolas de gladiadores, sendo os jogos 
                                                 
488 Santo Agostinho, Confissões, VI, 8. 
489 Santo Isidoro de Sevilha, Etimologias, 18, 59. 
490 Apesar de em séculos anteriores se tivesse assistido a espectáculos de munera 

gladiatorum durante as exéquias do pai e do tio de Cipião, o “Africano”, após a 

conquista de Cartago Nova, e, mais tarde, nas celebrações fúnebres de Viriato, se 

registassem cerca de 200 combates entre lutadores indígenas, estes não detinham o 

carácter lúdico que o tempo lhes veio a conceder, porquanto estas referências 

encontram-se mais próximas das razões que ditaram as suas origens, 

indubitavelmente associadas a questões religiosas e magico-simbólicas (Ceballos 

Hornero e Ceballos Hornero 2003, n.º 3, 58). 
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anuais, os munera gladiatorum, patrocinados por edis e duúnviros e, depois de 

Augusto, sobretudo pelos flâmines do culto imperial.  

A Lei Colonial de Vrso estipulava, para além do modo como se deveriam 

organizar os jogos, os lugares que os notáveis deveriam ocupar para assistirem 

aos espectáculos. Por conseguinte, se, em Roma, a ordem senatorial detinha a 

predominância sobre todos os outros grupos sociais, Augusto tomou idêntica 

iniciativa promulgando leis que tinham como objecto recuperar os exemplares 

costumes dos seus antepassados e legar o seu próprio cunho às gerações 

vindouras. Todavia, ainda que os caçadores fossem proprietários dos animais 

por eles apanhados, quer fosse nas suas propriedades ou nas de outrem, a 

perseguição aos elefantes carecia de autorização imperial e a posse da fera era 

igualmente uma prerrogativa do Princeps, bem como a captura de leões491.  

 

 

Caça aos leopardos no anfiteatro, Roma (Galeria Borghese) 

234

 

Ainda no que se reporta à Lei de Vrso, convém referir que os jogos eram 

custeados por capitais públicos e privados, pois se em Roma os magistrados 

recebiam subvenções estatais, também os duúnviros chegavam a auferir dois 

mil sestércios e os edis mil sestércios do tesouro da colónia. Estes, no entanto, 

                                                 
491 Cfr., v.g., Blázquez 1974. 
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tinham também a prerrogativa de assumir integralmente os custos da editio 

ludorum. Refira-se, por outro lado, que uma novidade desta disposição era a 

da contribuição obrigatória – ou mecenato cívico – dos magistrados para a 

realização dos ludi regulamentares. 

Sabe-se hoje que – para além da referida lei colonial de Vrso – Júlio César 

concebera e começara já a executar o planeamento do sul da Hispânia, 

designadamente com a implementação de uma série de colónias a que 

Augusto, o seu herdeiro político, deu continuidade. Este programa de 

ocupação efectiva do território terá assentado, certamente, em civis 

provenientes de Itália e de veteranos que, licenciados das funções militares, 

contribuíram para a difusão da língua e costumes romanos, incluindo o gosto 

pelos ludi que se costumavam celebrar durante as festas coloniais:  

«También se documenta coetáneamente el primer espectáculo costeado en 

Hispania por Mecenas, que tuvo lugar en Carthagonova, donde la instalación de 

itálicos era importante por la minería (CIL II, 3408). Pero quizás la irradiación de 

los ludi romanos tardara algún tiempo en llegar a zonas más apartadas. 

Filóstrato, evocando el viaje que el filósofo Apolonio de Tyana realizó por el sur 

de Hispania a mediados del siglo I d.C., dice que los habitantes de Ipolca 

huyeron despavoridos al ver declamar a un comediante vestido con traje teatral 

y subido a unos coturnos (Vit. Apol. Tyan., V, 9)»492. 
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Há cerca de pouco mais de um século, que o mecenato se havia 

generalizado, até ao tempo dos municípios criados na época dos flávios (69-96 

d.C.), desonerando-se desta forma o erário público e os magistrados da 

obrigação de patrocinarem, até certo nível, os ludi oficiais, pois contrariamente 

a estas actividades subsiste bastante informação, de carácter ervegeta, 

designadamente no que respeita aos epula (banquetes). Por conseguinte, desde 

que actuassem dentro dos limites impostos pelo senado, os magistrados 

tinham liberdade para gerir os tempos dos espectáculos e dos montantes a 

eles destinados, tal como deveria suceder com os magistri que costumavam 

organizar os espectáculos circenses, ou mesmo os que eram responsáveis 

pelos templa, fana e delubra. E – ainda segundo os estatutos de Vrso e de Irni 

(de que se conhecem igualmente os princípios legislativos e organizacionais) –, 
                                                 
492 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
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eram os escravos municipais que realizavam os trabalhos necessários para a 

consumação dos espectáculos.  

De facto, os jogos no tempo de Augusto encontravam-se já devidamente 

constituídos e catalogados consoante as matérias, abrangiam desde os 

malabarismos dos saltimbancos até à 

demonstração de manobras militares, conhecida 

por Ludi Troiani e à presença de feras africanas 

levadas para a Bética para participarem nos 

ludi, conforme referiu, aliás, o gaditano 

Columela493. 

A lex Flauia municipalis, promulgada 

numa época em que os anfiteatros, a par com 

os teatros e os circos, dominavam já a paisagem 

urbana, vem esclarecer e alargar o âmbito das 

ditas disposições e a sua adaptação às 

realidades provinciais, porquanto – e como os 

jogos de arena eram bastante afamados – não 

era possível restringir os lugares mais honrosos 

apenas aos senadores, aos membros das ordens 

equestres e ao populus Romanos. Por estas razões, era impossível observar-se, 

tendo em conta que Roma era o centro do universo, a manutenção do mesmo 

ordenamento, decorrendo daí a necessidade de se precisar melhor o lugar que 

cada um ocupava para assistir aos espectáculos, conforme esclarece o capítulo 

LXXXI da mesma lei, no qual se afirma da ordo specta[colu

Díptico de Areobindus, com cena de  

uenacio em anfiteatro, dos inícios do 

século V 
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rum]:  

                                                

«pero, a diferencia de los visto en la ley de Urso, se limita a disponer que cada 

clase de hombres contemplará los espectáculos en los mismos lugares que solía 

hacerlo antes de la promulgación de esta ley, como allí es o será permitido, 

según un decreto de los decuriones y los edictos o decretos del divino Augusto, o 

de los emperadores Tiberio, Claudio, Galba, Vespasiano, Tito y Domiciano. 

Vemos cómo el texto de la ley Flavia es extraordinariamente parco; en primer 

lugar, no distingue entre ludi scaenici y circenses, limitándose a hablar de 

spectacula, y en segundo, al referirse al público, habla de clases de hombres 

 
493 Blázquez 2002. 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

(genera hominum), sin distinguir entre decuriones y el resto de la población. Otro 

dato reseñable lo constituye la referencia como base legal para realizar dicha 

distribución no sólo a un decreto de los decuriones, como ocurría en la ley de 

Urso, sino a los edictos y decretos de diversos emperadores, serie que se inicia 

con el divino Augusto y se termina con Domiciano, en cuyo reinado se promulgó 

la lex Flavia municipalis. No sabemos si se trata de una serie honorífica de 

emperadores, con la omisión de Calígula y Nerón, emperadores que han sufrido 

la damnatio memoriae, o si realmente todos y cada uno de los príncipes 

mencionados habían intervenido en la reserva de asientos en los espectáculos 

públicos. Conocemos ciertamente disposiciones de Augusto, Claudio y de 

Domiciano (Mart. 5.8). Sin embargo, la posible intervención de Galba, dado la 

corta duración de su reinado, resulta más problemática y Tiberio, como hemos 

visto, rehúsa expresamente hacer ningún cambio en el modelo de su divino 

predecesor»494. 

Como se constata, nos estatutos municipais flávios (que, entre outras 

medidas, estipulavam que todos os aspectos relacionados com os jogos teriam 

de ser aprovados por decreto decurial) não se encontram explicitados 

quaisquer quantitativos expendidos com a organização dos jogos, porquanto 

os investimentos com os ludi livres deveriam ser estipulados jogo a jogo. Esta 

atitude deverá ter-se reflectido nos elevados custos que esta actividade foi 

granjeando ao longo do tempo, tal 

como o parece indiciar o disposto 

na lei gladiatória de Itálica.   
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«La organización de ludi 

libres fue un tipo de acto 

munificente muy extendido por 

todo el mundo romano. Los 

evergetas que los financiaron 

serían conscientes de la 

repercusión pública que podía 

tener la celebración de unos juegos en los que normalmente se concentraban 

varios miles de personas, y esperarían obtener a cambio popularidad y prestigio 

que posteriormente intentarían rentabilizar a nivel político y social. 

Relevo de Sarcófago com uenatio. Museu de Pérgamo 

(Turquia) 

                                                 
494 González 2002.  
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Normalmente se ha resaltado la importancia que pudo tener la editio de ludi 

para los jóvenes políticos romanos que buscaban promocionarse en el cursus 

honorum senatorial y culminar su carrera con el acceso al consulado, 

señalándose que una buena y costosa organización de espectáculos podía 

atraerles el reconocimiento del populus y abrirles en el futuro las puertas de las 

magistraturas superiores (...) debemos señalar que, en la totalidad de los casos 

hispanos atestiguados por la epigrafía, los magistrados que financiaron ludi 

libres no fueron los que comenzaban su carrera y necesitaban aumentar su 

popularitas (ediles), sino los que ya habían accedido a las más altas 

magistraturas de las colonias y municipios (duunviros o quattuorviros iure 

dicundo); por tanto sus donaciones no se realizaron para obtener una promoción 

política más o menos inmediata, sino para agradecer a sus comunidades el 

haberles permitido culminar sus carreras en la administración local»495. 

Objecto este que, sintetizando para não avançarmos demasiado por 

temas marginais ao nosso assunto –, ainda que seja importante referênciá-los 

para uma melhor contextualização do ordenamento social que se amiudava 

nos ludi circenses e nos ludi scaenici (na sequência da antiga lex Iulia 

theatralis) – poderemos considerar outros quatro níveis de representatividade 

socioeconómica, militar e religiosa: a 

provincial, a conventual, a municipal 

e, num âmbito muito restrito, a do 

próprio paterfamilias que poderia 

organizar, em pequenos recintos de 

madeira provisórios e, com recurso a 

espectáculos mais pobres, oferecer 

divertimento aos seus servos e 

colonos496. 
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Pormenor da pintura do peristilo da Casa de Lucrécio 

Frontão, em Pompeios A maioria dos ludi que se 

celebravam na Hispânia ocorria nos os 

                                                 
495 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
496 Em Assafora (Sintra) subsiste o “fóssil” do que poderá ter sido o assentamento de 

uma pequena arena e respectivo tabulado, ainda que os recentes trabalhos de 

“alindamento” tenham transformado o local num lago artificial, destruindo, por 

completo, a antiga percepção. 
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dias festivos das cidades, o que parece ser um indicador válido de que estes 

espectáculos eram coincidentes com antigas devoções que ainda se 

vivenciavam, conservando, assim, as suas origens religiosas. Na verdade, eram 

numerosas as festas contempladas no calendário romano, em especial as 

dedicadas à família imperial. Outras tinham raízes locais – tal como as de Vrso 

–, onde os duúnviros tinham que submeter aos decuriões os planos anuais de 

festas, entre as quais se contemplavam as dedicadas à tríade capitolina, a 

Vénus e outras divindades de panteão latino. Na lei de Irni contemplava-se, 

inclusivamente, que as festas oficiais eram patrocinadas por fundos públicos 

e, se existia um calendário municipal, este, certamente, haveria que reflectir 

também as celebrações que se promoviam em Roma. Por outro lado, havia ludi 

patrocinados por mecenas locais, quer fosse como actos de puro evergetismo, 

quer fossem concedidos a pretexto de inauguração de obras públicas ou de 

outros monumentos. Estes ludi, por norma, realizavam-se de forma a coincidir 

com as festividades do calendário oficial romano, de molde a outorgar-lhes 

uma maior projecção, não só em termos de assistência, mas também por uma 

questão de
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 imagem do doador.   

                                                

Estas festas caracterizavam-se, ainda – para além dos ludi circensis e/ou 

de arena (gladiatura e bestiarii) –, pela oferta de banquetes aos munícipes, 

custeados pelos dinheiros públicos, tal como estipulado na lei irnitana. 

Durante aqueles dias, todas as actividades laborais eram suspensas, incluindo 

as oficiais das ciuitates e, muitas delas, eram coincidentes com os nundinae, 

ou seja, os mercados periódicos onde acudiam vendedores ambulantes. Nestas 

alturas, os rústicos e os habitantes de outros povoados vizinhos abeiravam-se 

dos centros urbanos e usufruíam dos prazeres da cidade que, não raras vezes, 

se prolongavam noite dentro, recorrendo-se a iluminação nocturna (cum 

uasorum lumine) –, o que, de certo modo, justifica a dimensão excessiva de 

muitos anfiteatros comparativamente ao computus habitacional da própria 

cidade. Este fenómeno está devidamente atestado em Pompeios, onde se 

encontraram edicta numerum, isto é, cartazes pintados com o anúncio de 

espectáculos, o respectivo programa e data, publicitando os gladiadores e os 

animais que participariam nas uenationes497. 
 

497 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2003. 
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Vaso de vidro com gladiadores e 

cervos. Provém do espólio funerário de 

uma sepultura Alto Imperial do século I. 

Trata-se provavelmente de um trabalho 

de importação do norte de Itália ou da 

região de Lyon, em França  

 

 

 

 

 

Quer os ludi circensis, quer nos munera, designadamente os de cariz 

oficial, eram – imitando o que sucedia em Roma – precedidos por um desfile, 

no qual seguia, à frente, o notável que patrocinara o espectáculo com as suas 

insígnias, depois os tocadores e os indivíduos que carregavam estátuas das 

principais divindades do panteão e dos membros da família imperial 

divinizados, os protagonistas do(s) espectáculo(s) e o(s) organizador(es). Esta 

pompa tinha o seu início no templo da divindade à qual era dedicado, 

passando pelo fórum. Muitas vezes, o evergeta (sobretudo no patrocínio de 

munera) acabava por ser glorificado com a colocação de uma estátua sua no 

forum ou nalgum outro edifício público, a qual, segundo a tradição, para além 

da inscrição na base relembrando o feito, era transportada numa biga498. 240

* 

O período áureo dos ludi munera terá coincidido com a época flávia, de 

que as grandes obras no anfiteatro emeritense constituirão um bom exemplo. 

Designadamente, conjunto pictórico de uenatio, hoje fragmentado, que 

constitui o único elemento iconográfico, até ao momento conhecido e de 

grande qualidade plástica, que testemunha aquela prática nos anfiteatros 

hispânicos. A execução deste mural poderá ter coincidido com as obras de 

ampliação do edifício499. Subsistindo ainda daquela campanha as jaulas onde 

albergavam as feras nos subterrâneos do anfiteatro e as janelas altas por onde 

os alimentavam500. Pois, segundo, Nogales Basarrate:  

«Esta fecha podemos tomarla como punto de referencia post quem para los 

                                                 
498 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2003. 
499 Nogales Basarrate, 2000, 37. 
500 Blázquez 2002. 
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juegos de estádio y su plasmación en las distintas artes locales»501.  

                    

 

Fragmentos de um fresco com cenas de uenatio, destacando-se a paisagem campestre que empresta um maior realismo 

às diferentes representações ali patentes, cuja datação será coeva da reforma do século II do anfiteatro emeritense 

Estas pinturas eram apenas contextualizadoras, pois pretendiam 

somente criar a “ideia” de um ambiente florestal. A este frescos aduziram-se 

cenas de uenatio: um caçador envergando túnica curta com claui que caem 

sobre os ombros, o braço esquerdo e as pernas protegidas com fasciae curales, 

está armado de uenabulum que direcciona para uma leoa que prepara o 

ataque; um tigre fêmea a assaltar, pelos quadris, um javali parcialmente 

desaparecido; um retiarius, envergando túnica curta cingida na cintura e 

deixando-lhe o ombro direito a descoberto, transportando uma rede para a 

captura de um animal quase destruído (javali?); e, por último, uma escarpada 

montanha praticamente despojada de vegetação. 
241

* 

Num dos pavimentos da Villa de El Reguer, Puigvert de Agramunt 

(Iconographia, n.º 21), subsiste o único fragmento de mosaico representando 

una cena de uenatio no anfiteatro, até hoje, descoberto na Península Ibérica, 

datado do último quartel do século IV. 

  Actualmente, apenas é visível, mais ou menos íntegra, a figura do 

bestiário, o qual, de acordo com a primeira descrição do mosaico, enfrentava 

um leão502, tal-qualmente como nos mosaicos norte africanos de Djemila, de 

Smirat e de Thelepte503. Todavia, segundo López Monteagudo, a atitude do 

bestiário do mosaico hispânico – ao enfrentar o leão com um punhal – 

aproxima-se mais dos relevos orientais, sobretudo do de Éfeso504, ainda que a 
                                                 
501 Nogales Basarrate 2000, 72. 
502 Vide, no capítulo dedicado à Iconographia, a ficha n.º 21. 
503 López Monteagudo 1991, 255. 
504 López Monteagudo 1991, 255. 
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sua roupagem tenha paralelo no uenator de Spittara, de 240-250, do que do 

mosaico de Magerios, em Smirat, no qual o bestiário luta, sem protecção, 

apenas recorrendo a uma lança contra um leopardo, enquanto que outro 

lutador enverga calções curtos como o venador presente no pavimento ora em 

análise505.  

Por conseguinte, não subsistem 

quaisquer dúvidas de que aqueles 

espectáculos com bestiarii eram correntes 

quer na Hispânia Romana, quer Tardo-

Romana, porquanto as estruturas e – em 

particular – as subestruturas dos anfiteatros 

revelam testemunhos dos covis destinados às 

feras e a outros animais, bem como as 

respectivas aberturas pelas quais os 

alimentavam. Ao exposto, deve aduzir-se a 

legislação que se foi produzindo, ao longo do 

tempo, com o intuito de melhor clar

242

ificar 

estas

Em todos eles figuram árvores e rochas, dotando, assim, o mosaico de um 
                                                

 actividades506.  

Subsiste num outro mosaico hispânico a representação de animais em 

contexto de anfiteatro que, tal como o pavimento precedente, constitui 

também um unicum no âmbito peninsular. De facto, na uilla de Camino de 

Albalate – em Calanda (Teruel) – cujo términos vivencial terá ocorrido, de 

acordo com as evidencias arqueológicas, em meados do século IV 

(Iconographia, n.º 15), surgiu, entre outros mosaicos, um pavimento 

delimitado por faixa entrançada com nós simples em alternância com 

pequenos delfins e uma bordadura denteada. Este mosaico tem, como motivo 

principal, um esquema de quadrados justapostos isolando os painéis com 

animais. Do conjunto destaca-se, inequivocamente, na parte superior (da 

esquerda para a direita), um cavalo, um javali e uma pantera; e, na linha 

inferior (e seguindo a mesma orientação), um leão, um asno e um leopardo. 

Bestiário patente no mosaico da uilla de El 

Reguer (n.º 21) 

 
505 Blázquez et alii 1989, 20-21 (n.º 20), láms 7 e 8. 
506 Cfr., v.g., Blázquez 1962, 47-65. 
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aspecto naturalista, característico, aliás, do Baixo-Império, como o mosaico a 

que nos referimos.  

O tesselado, segundo Blázquez et alii507, pode-se enquadrar, sem 

quaisquer dúvidas, no espaço das feras em anfiteatro. Estas figurações são 

relativamente frequentes nos mosaicos norte-africanos, onde, por vezes, os 

animais estão nominados, enquanto noutros exemplos essa denominação é 

acompanhada por número indicativo de quantos animais de cada espécie 

representada tomaram parte no munus508. Por outro lado refira-se que a 

presença de asinino no mosaico da uilla de Camino de Albalate, juntamente 

com outros comprovativos, também africanos, como, por exemplo, o existente 

no mosaico do frigidarium XV da Casa de Asinius Nica, em Djemila, datado de 

finais do século IV ou dos começos do século V, comprovará a presença de 

burros nas arenas509. 

O recurso à utilização de asnos nos jogos de anfiteatro, conforme os 

exemplos iconográficos assinalados, todos eles de fabrico tardio, poderá ser 

um indicador da dificuldade já então sentida em angariar animais suficientes, 

não só em quantidade, mas também em qualidade, para a realização do 

munus. 243

De facto, pelo que temos vindo a constatar ao longo da presente 

dissertação, o asno era tido como um bicho inferior, desprovido da uirtus 

indispensável no contexto valorativo das uenationes, pois o burro era apenas 

um animal de trabalho, sem a nobreza do cavalo ou dos animais silvestres – 

sobretudo os grandes felinos, elefantes, hipopótamos e outros seres de fauna 

extemporânea à doméstica comum – que eram vulgarmente requeridos e que, 

por isso, abrilhantavam os espectáculos nos anfiteatros. Nesta perspectiva, 

poderemos considerar a dificuldade que existia em capturar algumas espécies 

devido à sua escassez porque os circuitos comerciais, mercê das convulsões 

vividas naqueles conturbados tempos, não permitiam a captura e transporte 

de feras em número suficiente para alimentar a voracidade humana pelo 

sangue na arena. 

                                                 
507 Blázquez et alii 1993, 252-253. 
508 Blázquez et alii 1990, 195-199. 
509 Blanchard-Lemée 1975, 85-96, láms. XVI-XX. 
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Antes de finalizar esta matéria, parece-nos lícito trazer à colação – e com 

mera intenção especulativa – o mosaico com dromedário e elefante patente em 

Conímbriga (Iconographia, n.º 70), na “Casa dos Repuxos”510. De facto, e 

apesar de se tratar plasticamente de uma representação com características 

africanas, atendendo não só aos animais figurados, mas também à presença 

de uma palmeira, este pavimento ostenta algumas particularidades que 

merecem um outro modo de ver e uma nova proposta de leitura, menos 

simplista e imediatista como a comummente aceite. Na verdade, este 

medalhão central num dos pavimentos daquela domus extra-muros é, de certo 

modo, destoante dos restantes, designadamente, com o mosaico do peristilo, 

no qual se concluiu já que o asno que carrega o ébrio Sileno é europeu, assim 

como a restante fauna existente nos tesselados do edifício. Perante esta 

constatação parece-nos, pois, que, quer o elefante, quer o dromedário, 

constituem elementos descontextualizados, pelo que se colocam duas questões 

que se nos afiguram pertinentes:  

Mosaico da uilla de Camino de Albalate, em contexto de munus em anfiteatro (n.º 15)  

Pormenor do medalhão central do mosaico da “Casa dos Repuxos”, Conímbriga, com elefante e dromedário (n.º 70) 

244

a) poderia tratar-se de uma oficina que teria também no seu 

repertório desenhos de influência africana;  

b) poderia ser a residência de um alto dignitário que tivesse 
                                                 
510 Oleiro 1992, 126-133, n.º 12, ests. 47-48. No mosaico da Igreja de São Jorge, em 

Deir el-‘Adas, datado já de 722, patenteia-se, no friso superior, uma caravana de 

dromedários (Dunbabin 1999, 185, fig.). 
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oferecido espectáculos pro bono publico, ou, tão-simplesmente, a cópia de 

animais exóticos vistos na arena e que tivessem, de algum modo, 

impressionado o seu proprietário, pela sua estranheza. 

Bairrão Oleiro deixou claro na nota 102 do seu volume do corpus de 

mosaicos, inteiramente dedicado àquela domus, que ao contrário da tese que 

expusera ao longo no texto acerca da improbabilidade de ter existido um 

anfiteatro em Conímbriga carecia de revisão urgente, porquanto: 

«Muito recentemente (…) o Dr. João Luís Cardoso, em conferência 

realizada no Museu Monográfico de Conímbriga, a 10 de Junho de 1992, sobre 

“Os mamíferos no quotidiano romano”, revelou que entre o espólio osteológico 

recolhido em escavações antigas em Conímbriga figurava um osso de camelo, o 

que, pelo menos em relação a este animal, pode conduzir à revisão do que 

escrevemos atrás sobre a improbabilidade da relação com o anfiteatro»511. 

Apesar da dificuldade em situar com precisão o fenómeno da decadência 

dos ludi (incluindo, obviamente, os jogos de arena), teremos que centrar a 

nossa atenção na retracção do espaço urbano que ocorreu entre os finais do 

século III e o século IV. Posto isto, e nos começos do século V, quando os 

bárbaros se instalaram definitivamente na Península, o espaço urbano sofria 

já graves lacunas no “modelo clássico” delineado séculos antes, porquanto 

muita da pedra utilizada para a construção das muralhas proveio dos 

grandiosos edifícios públicos, como, a título de exemplo, sucedeu no teatro 

olisiponense512. 

245

Na verdade, a edificação das referidas muralhas – já não honoríficas, mas 

verdadeiramente defensivas – conduziu ao lento estrangulamento das cidades. 

Este condicionamento da vida dos cidadãos que, subitamente, se viram 

privados de um determinado status vivencial, bem como as interferências 

notadas ao nível dos normais circuitos de abastecimento, terão – decerto 

associado a outros factores – limitado cada vez mais o acesso às bestas, até à 

inevitável extinção dos ludi munera, já em plena romanidade tardia.  

                                                 
511 Oleiro 1992, nota 102. 
512 Diogo e Trindade 1999, 87. 
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2. DAMNATIO AD BESTIAS 

Os romanos importaram de Cartago o hábito de sentenciarem os 

desertores a serem atirados às feras513, costume que, com o tempo, se foi 

alargando a todos os tipos de castigados. Neste 

sentido, Cesonino, pró-consul em África, terá 

enviado para os jogos de Clódio um significativo 

número de indivíduos inocentes que terão sido 

falsamente condenados a serem lançados às feras, 

depois de açoitados e, por vezes, queimados com 

ferros em brasa. Entre os que sofreram a damnatio 

ad bestias, para além dos prisioneiros de guerra e 

dos malfeitores, há notícia dos cristãos que, em 64 

d.C., Nero lançou, na sequência da primeira grande 

perseguição, às feras, tendo Marco Aurélio, à altura 

governador da Gallia Lugdunense, condenado ao 

mesmo destino os cristãos que detinham o estatuto 

de cidadãos romanos.  

Condenado à damnatio ad bestias 

atacado por leopardo, num mosaico 

de El Djem 

246 No que concerne à Hispania, Cícero atestou a existência deste tipo de 

espectáculos, designadamente quando mencionou o acto de Balbo ter arrojado 

aos animais um elevado número de homens, dentre os quais constava um 

indivíduo notável na colónia de Hispalis. O mesmo Balbo que, no meio de um 

espectáculo, mandou queimar e enterrar vivo um soldado pompeiano, apesar 

da sua inequívoca condição de cidadão romano514.  

«Las iniciativas lúdicas de Balbo no debieron ser sino un capítulo más de la gran 

politización que en Roma rodeó frecuentemente a los espectáculos, y en concreto 

al teatro, por el uso propagandístico que hicieron de los ludi la aristocracia, y 

especialmente los emperadores. Así lo recordaba ya Cicerón (Pro Sestio, 106): 

“De hecho hay tres ocasiones en que la opinión y la voluntad del pueblo romano 

en cuestiones políticas pueden  manifestarse de  forma  especial: en las 

                                                 
513 López Monteagudo 1999, 250. 
514 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
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asambleas, en los comicios y en las reuniones con motivo de los juegos y luchas 

de gladiadores”. Así fue en Roma, pero también debió serlo a escala local»515. 

 

 
 Damnatio ad bestias com touro, num mosaico de Silin  

 

Os condenados eram levados ao anfiteatro nus ou semi-nus, com as 

mãos atadas atrás das costas, conforme o parecem comprovar os diferenciados 

testemunhos iconográficos que chegaram até nós grafados em diversos 

objectos. Facto, igualmente, observado nos opera musiua, pois, ao contrário 

dos bestiarii, subsistem numerosas e diversificadas fontes alusivas às 

damnatio ad bestias, desde pavimentos musivos até objectos de uso 

quotidiano que nos revelam, em certa medida, as idiossincrasias mentais que 

agiram como vectores de mudança de uma sociedade em evolução. Nesta 

perspectiva, e tendo presente os diversos níveis de representatividade que 

determinaram os cânones de uma determinada iconografia bastante apreciada 

pelos diferentes substratos socioculturais, conforme, aliás, a diversidade de 

materiais com a iconografia martirológica plasmada, como, por exemplo, o 

mosaico de El Djem, que representa, entre outras cenas de uenatio, um 

homem semi-nu, com as mãos atadas atrás das costas e empurrado por outro 

indivíduo que o impede de tentar fugir, a ser atacado por um leopardo que lhe 

morde a face e arranha o tórax e o joelho, correndo-lhe, ao longo do corpo, 

abundante sangue516. 

247

* 
                                                 
515 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002.  
516 López Monteagudo 1991, 250-251. 
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Pormenor do mosaico de Zliten  

 

Nas Actas dos Mártires Cristãos existem diversas referências a seguidores 

de Cristo atirados aos touros no anfiteatro, tal como relata Eusébio na sua 

Historia Ecclesiastica. Uma cena deste género pode-se ver a título de exemplo, 

num mosaico de Silin517. E, em 203, para comemorar a ascensão de Geta ao 

Império, e à falta de criminosos e/ou prisioneiros de guerra, elegeram-se os 

cristãos como vítimas preferenciais. Por isso, lançaram-se cinco cristãos de 

Thuburbo Minus às bestas. Eram Saturus, Saturninus, Reuocatus, Perpetua e 

Felicitas, a quem vestiram túnicas como se fossem sacrificados em honra de 

uma divindade pagã (provavelmente uma celebração em louvor das 

Saturnálias). A paixão das mulheres ocorreu numa arena de Cartago, e foram 

ambas arrojadas a uma vaca selvagem que as lançou pelo ar: 
248

Puellis autem ferocissimam uaccam, ideoque praeter comparatam, diabolus 

praeparauit consuetidinem, comparatum diaboulus praeparaueit, sexi earum 

etiam de bestia aemulatus. Itaque dispoliatae et reticulis indutae producebantur. 

Horruit populus alteram rescipiens puellam delicatam, alteram...Ita reuocatae et 

discincitis indutae. Prior Perpetua iactata est, et concidit in lumbos518. 

No mosaico de Zliten, completamente despida, a mulher padecente é 

arremessada ao ar pelos cornos do touro, enquanto que em Silin se patenteia 

igualmente uma cena de damnatio com touro que investe sobre três 

personagens envergando túnicas, tal como no martírio cartaginês. Estas são 

empurradas para o sofrimento por um homem que as posiciona diante do 

                                                 
517 Sobre este mosaico, vide Mahjub 1983, 299-306. 
518 Munus comemorativo da Ascensão de Geta (in López Monteagudo 1995, 250). 
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animal. Ao fundo, outro homem, envergando toga comprida, segura numa das 

mãos um longo bordão e parece orientar a cena519. 

De facto, dada a similitude dos padecimentos, poder-se-á encontrar, 

talvez, um referente neste tipo de morte sofrida pelos mártires cristãos. Para 

além dos mosaicos, encontramos noutros suportes a mesma expressão 

plástica, pois – tal como temos verificado ao longo dos capítulos –, quer a arte, 

quer a “proto-indústria” decorativa romana, acompanhavam as modas 

desenvolvendo as linguagens de acordo com os gostos dominantes no 

momento. Por conseguinte, encontram-se também testemunhos de damnatio 

ad bestias de mulheres martirizadas com touros, por exemplo, na escultura e 

na cerâmica, tais como o relevo de Apri e a pequena escultura em barro de 

Kalaa, na Síria, que parece comprovar o texto de Aeliano, uma vez que aquele 

autor refere a existência de touros que transportavam as mulheres até ao 

martírio. 

Neste género de martírio, as mulheres eram conduzidas e/ou vitimadas 

por touros, sofrendo os mesmos padecimentos dos homens, pois os animais 

eram espicaçados com ferros em brasa ou eram atiçados, ou não eram 

alimentados durante vários dias para se lançarem enfurecidos à liça. 

Consequentemente, os condenados eram arrojados nus e com as mãos atadas 

atrás das costas para a poeirenta arena, onde, para regozijo das massas, eram 

retraçadas e devoradas, tal como se observa, entre outras loiças de ir à mesa, 

na sigillata produzida na oficina de Lezoux, em Besançon, na qual se pode ver, 

em decoração relevada, uma mulher nua, posta de frente e com as mãos 

atadas nas costas, a ser atacada por leões. 
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519 López Monteagudo 1991, 250-251. 
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Pormenor da taça em terra sigillata de Lezoux, vendo-se, 

entre outras cenas de damnatio ad bestias, uma mulher a 

ser atacada por felídeos  

Estatueta da terracota proveniente de Kalaa Srira, na 

Tunísia (Museu do Louvre); e relevo de Apri, ambos com 

Damnatio ad bestias com touro, ainda que na figurinha a 

mártir esteja também a ser atacada por um felino.   
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Perspectiva geral sobre o 

anfiteatro de Tarraco  

 

 

 

 

 

Vestígios arquitectónicos do anfiteatro de Br

descoberto em 1999 e que constitui o primei

género conhecido no Noroeste Peninsular  

acara Augusta, 

ro edifício do 

Anfiteatro de Segóbriga  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pormenor da subestrutura 

arquitectónica e panorama geral 

da arena do anfiteatro de Italica  
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Vista parcial do anfiteatro de Emerita Augusta 
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* 

Na Península Ibérica são raras as referências iconográficas às 

damnationes ad bestias, e inclusive, os elementos que compilámos acerca 

deste tema reportam-se a martírios (simbólicos e reais) efectuados no âmbito 

do espectáculo circense. Trata-se, efectivamente, de duas cenas que integram 

os mosaicos de Barcelona (Iconographia, n.º 23) e de Bell-Lloch (Iconographia, 

n.º 24). Em ambos está presente Cíbele, que pelas suas qualidades intrínsecas 

é propiciadora da vitória, tal-qualmente – e como vimos já – Diana o foi para a 

uenatio e Marte para o pugilismo, podendo considerar-se, também, e apesar do 

sentido metafórico, que Baco agiria como elemento aglutinador de todas estas 

energias. 
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Pormenor da spina do pavimento circense de Barcelona (n.º 23), destacando-se Cíbele acompanhada de leão e de duas 

eventuais estátuas representando condenados à damnatio ad bestias  

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

No primeiro mosaico, e para além de todo o rebuliço associado ao afã da 

própria corrida e das factiones, pode-se observar uma representação de Cíbele, 

em lugar destacado na spina e ostentando coroa, sentada sobre o dorso de um 

leão rampante, animal-símbolo desta divindade, de cuja boca jorra uma 

torrente de água lustral que, pelo ondeado que se forma em redor, parece 

transformar-se num pequeno ribeiro, junto do qual estão representadas duas 

palmeiras e, por detrás de um templete, um estandarte. Em primeiro e último 

planos, permanecem duas figuras, de pé – possivelmente estátuas –, voltadas 

para o observador. Envergam roupagem curta, denotando tratar-se de 

estrangeiros, com as mãos atadas atrás das costas e de cabeça baixa em sinal 

de humilhação, como que aguardando – e mercê dos poucos paralelos que 

temos vindo a apresentar – o momento da sua morte, no circo, tal como no 

anfiteatro, por uma ou mais feras. 

O facto de permanecer uma “representação gráfica” no pavimento ora em 

análise poderá comprovar as fontes, sobretudo tardias, como Cassiodoro, que 

afirmou que também nos circos, para além de se oferecerem sacrifícios à 

Magna Mater, estes não raras vezes assumiam um carácter simbólico sendo, 

por isso, os intervenientes representados por estátuas, tal como sucede, 

também a título de exemplo, nos mosaicos de Piazza Armerina, na Sicília520, e 

de Gerona521. 

254

No segundo mosaico, o de Bell-Lloch, em Gerona, a cena é mais 

objectiva, porquanto – igualmente na spina – a deusa na sua representação 

canónica, sentada num leão, observa, no euripus de onde sobressai um 

obelisco, uma personagem, à sua direita, com as mãos atadas atrás das 

costas, envergando um trajo oriental, perfeitamente aterrorizada perante um 

touro que corre enfurecido.  

                                                 
520 López Monteagudo 1991, 247. Sobre esta matéria vide, também, Blázquez 2001. 
521 Ceballos Hornero 2004, 428-431. 

 
Pormenor da spina do pavimento circense de Bell-Loch (n.º 24), destacando-se o touro e o condenado à damnatio ad 

bestias 
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Cabeça de Cíbele, Mértola (Beja), datada do século I (MNA) 

 

 

Nesta perspectiva, e ao contrário do mosaico referido anteriormente, 

parece estar-se perante uma verdadeira damnatio ad bestias e não apenas 

duma mera representação icónica dedicada a Cíbele. E, na verdade, segundo 
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Manuel Villegas Rodríguez, nos primeiros tempos do cristianismo os mártires 

foram alvo de profunda admiração e devoção por parte dos fiéis:  

«Estos hombres santos confirmaron con su propia vida la fe en Cristo, y se 

convirtieron en los principales ejemplos de devoción y piedad para los cristianos. 

Sin embargo, recalcará san Agustín, en estos tiempos en que no existen ya 

persecuciones declaradas, los cristianos son también mártires si imitan sus 

virtudes. Los fieles se dirigen devotamente a los mártires porque su corona es la 

vocación más excelsa de los cristianos, especialmente en las persecuciones por 

Cristo. Si ahora no hay persecución existe otra forma de martírio que es la vida 

santa, ampliando de esta forma el sentido del término. Los fieles ahora se dirigen 

a los mártires y les imitan en su desapego de la vida presente y anhelo de la 

futura resurrección. Aunque un cristiano muera en su propia cama puede ser 

un martir. 

Los fieles de Hipona prorrumpen en vítores al escuchar en las fiestas de 

los mártires cómo éstos se entregan a la muerte, y comprueban el testimonio de 

paciencia, humildad, sumisión y aceptación del sufrimiento; al mismo tiempo, se 

les amonesta que estimen más un fructuoso aumento de la fe que la muerte y la 

tortura. Pues la vida del cristiano es imitar las virtudes, y en este caso, el 

ejemplo de san Esteban en perdonar a sus perseguidores. La devoción de Agustín 

por los mártires tiene una de sus más expresivas frases cuando dice “si lo 

permitiera el lenguaje eclesiástico los llamaría héroes”»522. 

256

Junto à deusa estão amarrados duas personagens envergando, tal como 

no mosaico de Silin, túnicas compridas e capuzes, indicadores que apontam 

para um (eventual) sacrifício, tal como referimos anteriormente.  

Refira-se, por outro lado, que nos primeiros tempos do Cristianismo, os 

mártires lançados às feras foram, sem qualquer dúvida, o centro de devoção e 

admiração por parte dos fiéis. Na verdade, ao entregarem-se ao martírio, estes 

homens e mulheres confirmaram a sua própria vida na fé de Cristo e, também 

por isso, se tornaram modelos a seguir, mesmo nos períodos em que as 

perseguições eram inexistentes ou estavam confinadas a um ou a outro 

espaço. Nessa altura, então, a virtude cristã ditava aos fiéis uma vida de 

ascese, a procura da santidade pela adopção de uma vida isenta de pecado, 

marcada pelo desapego à existência carnal e de tal forma totalizante que nos 
                                                 
522 Villegas Rodríguez, 9. 
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deu a conhecer outro meio de se atingir a santidade: a capacidade de perdoar 

aos perseguidores523.   

Como temos visto ao longo do texto existem diversas representações de 

tipologia similar, sendo ainda de recordar, apesar das cronologias 

diferenciadas, o sarcófago de Tipasa, os relevos de Sófia, Apri, Kibyra, Nisa e 

sigillatas destacando-se um único exemplar hispânico de Iruña (Alava)524. 

O facto de Cíbele se encontrar figurada no euripus poderá ser um 

indicador de que presidia ao espectáculo, tal como escreveu, a propósito, o 

cristão Tertuliano: 

«frigebat daemonum concilium sine sua Matre: ea itaque ilic praesidet euripo»525. 

* 

Pela sua natureza, a Magna Mater era celebrada nas Megalesia, como, 

aliás, Ovídio relatou nos seus Fastos526, não contempla o cortejo processional, 

designadamente quando se reporta ao festival dedicado à divindade que 

ocorria em Abril – estando estipulados no calendário de 334, os dias 4 a 10 

daquele mês –, culminando com vinte e quatro corridas de circo.  

257 

Esta celebração encontra-se, todavia, representada na tampa de um 

sarcófago, do século III, que se conserva na Igreja de San Lorenzo extra-

muros, em Roma. Este registo iconográfico, de grande valia para melhor 

compreensão do papel ainda semi-obscuro desta deidade, sobretudo no que 

concerne às manifestações inerentes ao seu culto – e para além da já 

constatada presença tutelar no circo e na arena que, acaso revelaria, um 

carácter propiciatório da vitória – representa, de facto, a pompa. Por 
                                                 
523 A “desordem” em relação aos santos mártires atingiu proporções tais – desde a 

venda de falsas relíquias, passando por manifestações exacerbadas que, no Concílio 

de Cartago de 401, os bispos ficaram encarregues de vigiar os altares e orientar o 

modelo a adoptar pelas memórias que se viessem a erigir, apelando para que 

suprimissem todos os signos que fossem considerados abusivos (Villegas Rodríguez, 

11-12).   
524 López Monteagudo 1991, 248. 
525 In López Monteagudo 1991, 246. 
526 Ovídio, Fastos, IV, 179-187. 
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conseguinte, a importância deste monumento, revela-se fundamental, não só 

na perspectiva da História da Arte, mas também para a História das Religiões, 

uma vez que o cortejo foi esculpido em relevo, denotando grande 

pormenorização da cena representada: precedida por dois leões rampantes, 

Cíbele segue num trono instalado num grande andor que é transportado pelos 

fercula, completando a cena uma série de outras personagens secundárias.   

 Pormenor de um sarcófago romano, do século III, representando a 

pompa de Cíbele 
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* 

Na Península Ibérica são reduzidos os vestígios musivos que aludem aos 

jogos de feras nos circos e anfiteatros. Todavia, os indicadores disponíveis 

permitem afirmar que os ludi munera eram frequentes, atendendo, sobretudo, 

ao significativo número de anfiteatros hoje conhecidos. As razões para o 

sucesso dos jogos de arena neste território prendem-se também com uma 

memória indígena, igualmente de raiz indo-europeia, quando as chacinas 

rituais e as denominadas hecatombes eram prática corrente. Nesta perspectiva 

e atendendo à génese comum de muitos dos povos que bordejavam o 

Mediterrâneo, afigura-se credível que o avanço das legiões para o interior da 

Hispânia e a sequente consolidação da Pax Romana, os povos conquistados 

tenham aceitado, também como suas, estas práticas. 

 Estes ludi, sobretudo o acosso de feras, teria já então perdido o seu 

princípio transcendental, mas, e como se atesta, estariam ainda bem 

presentes na memória idiossincrática colectiva. Os jogos de arena, mercê 

também dos indícios indirectos que aduzimos ao somatório da exposição, 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

 

259

assumiram grande amplitude. O gosto pelos ludi munera estariam, pois, 

bastante firmados na cultura das sociedades Antiga e Tardo-Antiga.  
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v i i i .  
C Y N E G E T H I C A  

Deixando de lado as questões relacionadas com a origem do encalço 

como actividade venatória, porquanto se afiguram, em absoluto, despiciendas 

no âmbito da matéria que temos vindo a estudar, nada obsta que, a partir de 

determinada altura – sobretudo em sociedades fortemente estratificadas como, 

por exemplo, as da Idade do Bronze e as da Idade do Ferro – esta actividade 

fosse assumida em contextos diferenciados. Para além da simples e redutora 

actividade primária que o gesto de caçar encerrava, foi-se desenvolvendo um 

determinado frenesi associado ao adestramento militar, ao status, ao poder 

autocrático e, enfim, aos próprios deuses e heróis. 

Tendo presente esta óptica, não será, de todo, estranho que o combate 

entre o indivíduo e o animal/monstro tenha assumido, muitas vezes, um cariz 

de invencibilidade negado aos homens comuns. E, a propósito, relembramos, 

a mero título exemplificativo, o cretense 

labirinto do Minotauro (meio homem, meio 

touro) que foi vencido pela astúcia de Teseu, 

cuja leitura subjectiva está bem presente num 

singelo mosaico do peristilo da “Casa dos 

Repuxos”, e na “Casa de Cantaber”, ambos em 

Conímbriga526, e, plasticamente mais 

desenvolvido e com maior acção, num dos 

pavimentos de Torre de Palma527. Ou os doze 

trabalhos a que Hércules foi asperamente 

condenado e que se encontram plasmados, 

entre muitos outros, num pavimento de La 
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Constelação de Hércules (in Jamiesen 

Alexander, Celestial Atlas, 1822) 

                                                 
526 Alves 2007, 44-46. 
527 Alves 2007, 47. Autora que afirma a propósito que se trata de uma variante tardia 

«da imagem do labirinto, mostra evolução na representação de um alçado de edifício 

fortificado com merlões e seteiras e apresenta, em primeiro plano, a imagem de Teseu 

junto a um Minotauro». 
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Bombilla (Valência), antigo Conuentus Tarraconensis, datado do período 

Severiano, no qual se abre ao centro um painel de maiores dimensões que 

patenteia o mito de Hércules e Ônfale, a rainha da Lídia – reclinada e coberta 

com a pele do leão de Némea e segurando uma clava – que lhe impôs a 

realização de doze tarefas com o objectivo de purificar o herói do assassinato 

de um dos seus melhores amigos, Ífito, filho do rei Êurito: os doze quadros 

circundantes representam, pois, os trabalhos de Hércules, a saber: o 

estrangulamento do leão de Némea – Hércules aparece nu agarrando a cabeça 

do leão –; a Hidra de Lerna – Hércules segura uma das seis cabeças de Hidra, 

preparando-se para a atingir com a clava –; o touro de Creta – Hércules agarra, 

com as duas mãos, a cabeça do touro –; o jardim das Hespérides – Hércules 

apanha as maçãs da árvore onde se enrosca uma serpente, perante o espanto 

das três Hespérides –; as éguas de Diomedes – Hércules segura uma das éguas 

antropófagas, enquanto outros dois animais jazem a seu pés (o mosaísta 

omitiu a quarta égua), juntamente com uma figura humana passível de se 

identificar com Abderos, o jovem que fora encarregue de as conduzir, mas que 

acabou devorado pelas éguas –; Gérion – Hércules empunha a clava 

ameaçando as três cabeças de Gérion; a limpeza dos estábulos de Augias – o 

herói surge, ao contrário do habitual, a realizar a tarefa, bramindo um 

ancinho –; a captura de Cerbero – Hércules acaba de capturar Cerbero, 

puxando-o para fora da sua cova –; o javali de Erimanto – Hércules carrega o 

javali sobre as costas; o cinturão de Hipólita – o quadro encontra-se muito 

destruído, ainda assim é possível vislumbrar-se Hércules a puxar pelos 

cabelos de Hipólita, que monta num cavalo assustado –; a cerva de Cerineia – 

Hércules agarra a cerva, tentando obter o corno de ouro –; os pássaros de 

Estinfalo – Hércules dispara uma seta contra as aves que, feridas de morte, 

vão caindo do céu528. 
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528 Blázquez et alii 1989, 21-26 (n.º 26), láms. 22-25 e 42-45; Durán 1993, 310-311 

(n.º 96), lám. L-LI. Provém de Málaga, no Conuentus Gaditanus, um outro mosaico 

semelhante, datado dos começos do século III, foi estudado por Blázquez 1981, 88-92 

(n.º 62), fig. 24, láms. 72, 92-95; e por Durán 1993, 312-313 (n.º 97), fig. 51. 
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Constelação de Orion (in Jamiesen Alexander, Celestial 

Atlas, 1822) 

De facto, estes combates entre 

seres superiores e monstros, dos quais 

os heróis saíram vencedores, reflectem 

o carácter e o espírito indómito 

daqueles que por isso apoteoticamente 

conseguiam um eterno lugar no 

firmamento: destaque-se a Constelação 

de Hércules, já nomeada nas quarenta 

e oito constelações de Ptolomeu. Mas se 

a batalha de Hércules decorreu no 

cosmos, ali também se cometeu uma 

perfídia: Apolo, irmão gémeo de Ártemis – a deusa da caça – ludibriou-a e fê-la 

matar com um tiro certeiro o seu amado Oríon, um caçador notável, e as 

Plêiades, as sete ninfas do séquito de Ártemis, que se sentiam importunadas 

pelo assédio de Oríon, foram transformadas em pombas por Neptuno e voaram 

até ao céu constituindo a constelação desse nome.  
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* 

A caça, tal como a corrida e os jogos de anfiteatro, encontrava-se 

imbuída de uma génese divina e também funerária que, com o decorrer dos 

tempos, foi perdendo esse duplo carácter e transformou-se num desporto de 

elites – tal como o foi na Idade Média e na Idade Moderna –, tempos idos em 

que apenas os indivíduos com estatuto social relevante possuíam tal 

prerrogativa. E isso infere-se da leitura da Odisseia, onde os homens 

ombrearam com os heróis e estes com os deuses. Para Opiano, não existiram 

dúvidas quando afirmou que foram os centauros de Folóe que inventaram a 

caça como passatempo; que Zeus, elevando-se, se entregou à captura de 

lebres, chacais, cabras selvagens, gazelas órix e cervos; que Castor, o portador 

da luz, se encarregou da invenção da caça a cavalo; que Pólux, filho de Zeus, 

foi o primeiro a adestrar cães na arte da caça; que, nas lutas corpo a corpo, se 

destacou o filho de Eneu; que Hipólito ensinou aos caçadores o uso das 

armadilhas, dos laços corrediços e das redes; e que Atalanta foi caçadora de 

javalis529. 

                                                 
529 Opiano, De la Caza, II, 10-20. 
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De facto, a caça – sobretudo a caça grossa –, foi 

ao longo dos tempos um desporto de elites, conforme 

se encontra já referenciada, a título de exemplo, na 

arte proto-histórica peninsular. Pois, na verdade, a 

arqueologia legou-nos alguns testemunhos 

comprovativos da importação de signos associados à 

caça através dos povos que estabeleceram 

entrepostos comerciais na Península Ibérica. 

Designadamente os áticos – reportando-nos, 

concretamente a uma cabeça feminina de Ártemis, 

encontrada em Ampúrias e datada do século IV a.C. 

–, pois Estrabão, na sua Geographia, terá mencionado que era costume os 

gregos erigirem altares àquela divindade nos seus entrepostos e que o seu 

culto se expandiu entre os povos indígenas530:  

Cabeça de Ártemis do século IV 
a.C, descoberta em Ampúrias 

«Além do seu indiscutível interesse artístico, esta escultura possui o valor 

histórico de revelar-nos o tipo de modelos, introduzidos pelos colonos 

estrangeiros (…), que prepararam o ambiente para a aceitação dos deuses e da 

iconografia greco-romana (…). Esta actuação pode ser corroborada por certos 

objectos avulsos, como a bráctea de Bragança do século IV [a.C.]»531. 
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Baixo-relevo ibérico representando uma 

cena de caça, proveniente de Almodóver 

del Rio (Museu Arqueológico de Córdova) 

Por estas épocas, os púnicos exerciam uma influência semelhante na 

Península Ibérica, destacando-se então a Estela de Estepa (Sevilha), 

representando, muito provavelmente, a deusa Tanit. Conhecem-se também, 

mas de fabrico indígena, a fíbula de prata de Cañete de las Torres, na qual se 

patenteia uma cena de caça. Trata-se, concretamente, da representação de 

 
530 In Blanco Freijeiro 1957, 330. 
531 Blanco Freijeiro 1957, 330 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

uma montaria, designadamente um cavaleiro, acompanhado por cão, 

encurralando um cervo. E um carrinho, de Mérida, no qual o montador 

persegue um javali, cuja leitura poderá considerar-se dúplice, ou seja, poder-

se-á encontrar uma simples representação de uma caçada ou, numa leitura 

subjectiva, o cavaleiro poderá estar imbuído de características solares que o 

opõem ao javali, animal telúrico e, de algum modo, relacionado com as trevas 

e o mundo subterrâneo. Na verdade – e como já vimos no âmbito da 

musivária, alguns animais estariam directamente vinculados a algumas 

deidades, como estaria o javali ao Dis Pater itálico. Esse carácter parece 

acentuar-se numa pátera tarraconense, na qual uma entidade masculina se 

encontra rodeada por uma série de javalis. Representações estas que 

ocuparam também o espaço mediterrânico, designadamente em Itália e na 

Grécia. 
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 Fíbula de prata de Cañete de las Torres, com cena de caça 

 

Na pátera de Tivisa, o cavaleiro, de lança em riste, precipita-se sobre um 

leão que, eventualmente, devora um javali. Esta imagem repete-se em diversas 

estelas funerárias e poderá representar uma venação no mundo dos mortos: 

«Fernández Fúster separa o cavaleiro de um lado e o grupo de animais do 

outro, como unidades independentes que a alma experimenta no outro mundo 

(trânsito e disputa entre o bem e o mal); contudo, a sua argumentação, 

fundamentada na semelhança das figuras da pátera com as de uma estela 

celtibérica de Clúnia, não invalida a convicção simplista de que o cavaleiro e os 
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animais formam um todo cénico. Seja como for, o facto fundamental observado 

por Fúster baseia-se em que o céu ibérico “se nos apresenta como um eterno 

campo de caça”»532. 

Ainda segundo Blanco Freijeiro, e apesar de nenhum autor antigo 

mencionar o leão, não subsistem dúvidas de que existem imagens proto-

históricas deste animal, cuja representatividade, muito provavelmente, foi 

trazida pelos púnicos. Por conseguinte, entre os telúricos varrões, 

compartilhavam os espaços e os tempos os leões. Estas figurações artísticas 

terão sido mais frequentes no Sul e no Sueste da Hispânia – com particular 

relevo para o grupo de Elche –, mas cuja imagem simbolizava já, então, a força 

e o valor, pelo que se socorriam das suas imagens para guardar as entradas 

dos sepulcros. 
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Leão iberoturdetano, proveniente de 

Cádiz 

Blanco Freijeiro, no artigo que temos vindo referenciar, menciona uma 

lenda, chamada História da corça sertoriana (Aulo Gélio, XV, 22):  

«um lusitano chamado Spanós (…) encontrou uma corça branca e ofereceu-a a 

Sertório. Este fez dela uma divindade oracular, apresentando-a como tendo sido 

uma dávida da deusa Diana, e assim conseguiu, por este meio, astuciosamente, 

que as hostes dos seus adeptos lusitanos aceitassem sem discussão todos os 

seus vaticínios. Certo dia extraviou-se a corça, perdendo então Sertório esse 

eficaz recurso de que lançara mão para sugestionar as gentes; mas dentro em 

breve a cerva reaparecia, como que por milagre, aumentando assim ainda mais o 

prestígio de Sertório entre os seus partidários. 

(…)  

                                                 
532 Blanco Freijeiro 1957, 338. 
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Por outro lado a cerva sertoriana leva-nos a supor a existência de uma 

divindade indígena assimilável a Diana, como na época proto-histórica o era à 

Ártemis Efésia dos focenses, à Astarteia dos fenícios e à Tanit dos cartagineses. 

Provavelmente, esta divindade teria outros domínios, além do da caça, domínios 

que parece podermos reconhecer na inscrição leonesa, ao chamar-lhe “delia 

uirgo triformis”»533. 

Protectora e terrível, errante como a Lua, Diana acolhia e massacrava, 

possuía o encanto da noite e do mundo marginal, da fauna selvagem. A caça, 

como actividade não fundamental para a sobrevivência, era igualmente 

predatória e idiossincrática, onde radicava também parte da educação do 

nobre romano e da elite do exército, porquanto a disciplina militaris propunha 

uma vida dura e sem divertimentos que adormecessem o estado de 

permanente alerta e prontidão dos legionários, sobretudo nas regiões mais 

agrestes e habitadas por povos agressivos. Logo, a caça entre os oficiais não 

era uma actividade lúdica, mas, antes pelo contrário, enquadrava-se no 

âmbito dos exercícios de adestramento, como se encontra representado numa 

peça de bronze finamente cinzelada que terá pertencido a um oficial, na qual a 

representação dos uexilla apontam no sentido de o seu possuidor ter sido um 

oficial de alta patente, e cuja iconografia aponta para uma uenatio ritual 

castrense534. Mas, por outro lado, os simples legionários que sem licença 

saíssem dos acampamentos para caçar eram tidos como desertores e, por 

norma, condenados ao empalamento. Tudo isto apesar de Tarrunteno Paterno 

ter sido um acérrimo defensor de que o treino dos soldados – oficiais inclusive 

– deveria ser no próprio campus535, lutando uns contra os outros.  
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Os nobres e os oficiais536, contudo, podiam 

excepcionalmente praticar nessa nobre 

actividade que estava coberta por uma certa 

patina de glória e de indagação espiritual, 

podendo-se destacar como venadores, quase 

divinos, Alexandre Magno – considerando-se, 

Falera de bronze que terá pertencido a um 

oficial, na qual se representa uma cena de 

uenatio em contexto militar, datada do 

século III  

                                                 
533 Blanco Freijeiro 1957, 333. 
534 Feugère 2002, 226. 
535 Blázquez 2003, 96. 
536 Aymard 1951, p. 68, 183-184, 346, 365. 
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então, que a caça era um importante contributo para a Paideia helénica – e, 

mais tarde, Adriano. Na verdade, para os romanos a caça era um exercício 

fundamental para os homens cultos. Mas, por outro lado, era também através 

da caça – e da sua supremacia sobre as bestas ferozes – que encontravam 

similitudes com Hércules537. Tratava-se, pois, de se recuperar o sentido do 

agon desportivo grego aristocrático, de tradição assíria, e dos aristoi cuja 

função era exaltar alguns heróis e semi-deuses, como Hércules.  

Neste sentido, e atendendo apenas à vivencia latina, constata-se, ainda 

no âmbito castrense, que aos chefes militares não competia elaborar novas 

directivas, mas, tão-somente, fazer cumprir as regras estabelecidas. Apesar 

disso – e como vimos, a caça era uma atitude inerente ao homem culto –, era 

natural que, mesmo incorrendo em infracção, os nobres oficiais não 

abandonassem a actividade venatória. Segundo parece, exerciam-na com 

regularidade e, na prática, constatou-se que os altos comandos jamais foram 

punidos pelo incumprimento daquelas regras.  

O melhor exemplo que podemos trazer à 

colação como justificativo dos considerandos 

que temos vindo a tecer, será a herança do 

erudito e piedoso general M. Tullius Maximus, 

legado da Legio VII Gemina. Trata-se de uma 

inscrição híbrida (Museu Arqueológico de León), 

posicionada, pela sua essência, junto ao altar 

votivo dedicado a Diana, com a particularidade 

de a inscrição se desenvolver ao longo das quatro faces do monumento, 

fazendo também a apologia da sua actividade cinegética. Segundo o estudo 

que Hoyo538 efectuou da inscrição, temos os quatro primeiros tempos da 

actividade venatória: 
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Tabula dedicada a Diana pelo pretor da 
Legio VII Gemina (Museu Arqueológico 
de Leon)

face anterior: inscrição votiva a Diana;  

                                                 
537 No entanto, a interpretação biológico-ética de Paul Diel – ao contrário do sentido da 

caça espiritual – encontra no acto venatório, apenas, o vício de Zagreu, na perseguição 

passageira, um gesto sem sentido que se repete apenas no prazer efémero da captura 

do animal (Chevalier e Gheerbrant 1994, 141).  
538 Hoyo 2002, 74. 
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face posterior: consagração aos deuses com o intuito de lhe 

proporcionarem boas peças de caça;  

lateral direita: oferenda à deusa das partes mais significativas de um 

javali capturado; lateral esquerda: oferenda de ceruuorum.  

E, finalmente, a oferenda da pele de um urso que caçou, perpetuado na 

pedra: Túlio Máximo, general dos descendentes de Eneias alistados na legião 

sétima, te faz oferenda a ti, Diana, desta pele que o mesmo arrancou a um 

urso, merecedor da mais gloriosa lembrança. A inscrição estará datada entre 

162 e 166, o último ano em que Q. Tulluis Maximus foi Augusti pro praetore na 

Hispânia. 
 

 

 

 

 

Texto: 
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Dianae / sacrvm / Q(vintvs) Tvllivs / _aximvs / 

leg(atvs) Avg(vsti) /leg(ionis) VII gem(inae) / [f]elicis. 

 

Tradução: 

«Consagrado a Diana. Quinto Tulio Máximo, legado de 

Augusto da legião VII Gémina Félix». 

* 

Adriano, natural de Itálica, quando era adolescente – segundo Élio 

Espartiano, seu biógrafo e um dos autores da Historia Augusta –, e já 

integrado no exército, não se cansava de praticar a caça, uma das suas 

actividades favoritas, e de tal maneira levava esta actividade ao exagero que foi 

vastamente criticado pelas longas horas que o afastavam dos seus deveres. 

Esta sua preferência ficou bem vincada nos medalhões que hoje ornamentam 

a fachada Sul do Arco de Constantino, especialmente em três deles: no 

primeiro, vê-se Adriano montado num esbelto cavalo a perseguir um enorme 

javali, acompanhado por dois batedores; no segundo, talvez na Mísia, Ásia 

Menor, o imperador dá caça a um avantajado urso, num cenário que deve ter 

tido também algum significado religioso que hoje nos escapa; mas em 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

memória do feito imperial, ali foi erigido, em 123, um forte, que recebeu o 

nome de Hadrianotheras, ou seja, “o animal caçado por Adriano”; finalmente, 

o terceiro medalhão, no qual se vê o imperador e o seu séquito sobre uma pele 

de leão, decerto caçado em campo aberto. 

De facto, para além de grande aficionado da actividade venatória, o seu 

império ficou marcado pelas suas longas viagens e pelas curtas temporadas 

que passava em Roma. Mas estas excursões pelo território romano, desde o 

Ocidente ao Oriente e de Norte a Sul, deram-lhe um conhecimento profundo 

dos povos que o habitavam, bem como dos seus usos e costumes539. Adriano, 

ao percorrer os territórios romanos, para além da sua própria corte, convivia 

com aos altos dignitários das várias cidades e províncias. 

Por isso, seria natural que os gostos do imperador – sobretudo a caça, 

como já vimos, e a leitura – fossem imitados pelas várias elites. Nesta 

perspectiva, pensamos que Adriano – assim como Antonino Pio, que lhe 

sucedeu, e, depois Marco Aurélio Antonino e Lúcio Vero, mostraram também 

inclinação pela venação –, terá igualmente contribuído para criar condições 

propiciadoras para que a iconografia venatória se viesse a impor no século 

seguinte, isto sem esquecermos a óbvia e íntima correlação com as crises do 

século III. Até porque não cremos, por mais vasta e profunda que tenha sido 

aquela crise, operasse uma mudança de tal modo radical, se não se tivesse 

percorrido prévio “caminho propiciatório” que resultou na adopção de uma 

“nova” linguagem artística. 
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Além do mais, será necessário tomar em linha de conta não apenas a 

acção individual de Adriano, mas também as iniciativas que tomou pro bono 

publico. Designadamente, quando mandava realizar melhoramentos nas 

cidades que visitava e oferecia, com frequência, jogos, como, por exemplo, uma 

caçada que deu no circo de Atenas, que contou com mais de mil animais. 

Amiudadamente, costumava oferecer espectáculos de anfiteatro, nos quais 

eram chacinados numerosos animais, incluindo com alguma frequência, a 

morte de cem leões. 

                                                 
539 Pelos seus maneirismos, que contrariavam a atitude objectiva dos romanos, foi-lhe 

outorgado o epíteto jocoso de graeculus, apodo que foi inclusivamente caricaturado 

por Juvenal. 
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Seja como for, parece ter ficado suficientemente justificada a nossa percepção 

de que a iconografia que iremos encontrar vulgarizada nos opera musiua, entre 

outras formas artísticas, se terá começado a desenhar já no século II. Ainda 

nesta perspectiva, devemos referir que terão sido, imitando o imperador, os 

legados imperiais (civis e militares) que praticaram e difundiram, com 

ostentação, o gosto pela actividade venatória540. 

Segundo Opiano, os deuses outorgaram aos homens três classes de caça: 

a do ar, a da terra e a do mar541.  

Tal como nas outras tipologias de representatividade, também a 

cynegethica não fugiu aos cânones estabelecidos, marcando presença 

consoante as modas e o gosto dos tempos. Por conseguinte, encontram-se 

representações alusivas à uenatio, não só na pragmática “proto-indústria” 

romana, mas também através de cópias de modelos pictóricos, escultóricos ou 

outros, cujo estereótipo parece ter começado a “construir-se” já no século II, 

senão mesmo proveniente de outros tempos e de outros espaços, mas, 

igualmente, de matriz mediterrânea. 
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Fachada sul do Arco de 

Constantino 

                                                 
540 Cfr, v.g., Blázquez 2003. 
541 Opiano (De la caza, I, 45) usa a expressão «do delicioso mar», pois, como se sabe, 

os alimentos preferidos dos romanos provinham das vastas e revoltas águas salgadas. 
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Interessa-nos, particularmente, a caça na terra pelo que, segundo a 

nossa fonte, esta variava de época para época ao longo do ano, sendo a 

Primavera e o Outono, pela temperança do clima, as melhores para que as 

venações durassem um dia inteiro e eram também as alturas em que os cães, 

os cavalos e os caçadores preferiam encetar longas correrias. Muitas vezes, a 

caça prolongava-se noite dentro e, na «obscuridade da noite eles matam feras 

selvagens sob os raios da lua»542. No Inverno rigoroso, o caçador deve caçar ao 

meio do dia e, no Verão, deve evitar as horas de maior canícula, pelo que deve 

madrugar e, aos primeiros raios de sol, lançar-se com os seus batedores e cães 

floresta adentro, ou, então, quando os raios fraquejam e o calor se vai 

esvaindo no final do dia, será, então, igualmente um bom momento para a 

caça543. Como equipamento – e continuando a seguir esta nossa fonte –, os 

caçadores deveriam levar consigo uma árkys, ou seja, uma bolsa rendilhada 

onde se transportavam cordas; estacas afiadas, estranguladores com nós 

corrediços, arpão de três pontas, venábulos de ponta larga, varas para 

amarrar as lebres, arco e flechas, espadas e armadilhas para lebres.  
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 Cabeça de Adriano no momento da sua descoberta 

 

O caçador, a pé, deveria ser jovem, ágil, veloz para correr e forte, pois, 

por vezes, lutava corpo a corpo com as feras selvagens. Na mão direita deveria 

brandir duas lâminas largas e, à cintura, deveria dependurar uma falcata 

curva com o duplo objectivo de matar as feras selvagens e defender-se de 
                                                 
542 Opiano, De la caza, I, 110. 
543 Opiano, De la caza, I, 110-145. 
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assaltantes, ou, como escreveu Opiano, dos «homens malvados»544. Na mão 

esquerda conduziria o cão pela trela, enquanto que o cavaleiro, 

preferencialmente envergando uma túnica ligeira e dominava as rédeas com a 

mão esquerda.  

* 

Estes trechos revelam-nos que uma ida ao encalço era previamente 

preparada e que os equipamentos principais e secundários, bem como o 

armamento, estavam estipulados de acordo com a época do ano e o tipo de 

caça. Assim como, noutra perspectiva, Opiano mencionou ainda que os 

observadores, a pé, deveriam ir descalços para que as sandálias não 

causassem ruído nem usassem capa larga, pois o vento poderia alarmar as 

feras, precipitando-as na fuga. 
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Travessa de vidro com cena de caça a cavalo e fresco emeritense, datado do século IV, subordinado ao 

mesmo tema 

 

1. ACOSSO AO JAVALI  

Quando surgiu a que cedo desponta, a Aurora de róseos dedos, 

foram à caça os filhos de Autólico com os seus cães, 

e com ele foi também o divino Ulisses. 

Subiram a íngreme montanha vestida de bosques, 

o Parnaso, e depressa chegaram às ravinas ventosas. 

O sol começava a lançar seus raios sobre os campos, 

 
544 Opiano, De la caza, I, 94-95. 
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erguendo-se do Oceano com fundas correntes de brando fluir. 

Os caçadores chegaram a uma clareira. À frente foram os cães, 

farejando os rastros, e no seu encalço foram os filhos 

de Autólico; atrás deles, seguiu o divino Ulisses, já perto dos cães, 

brandindo a lança que projectava uma grande sombra. 

 

E ali, nos densos arvoredos, se escondia um enorme javali. 

Por entre estes arvoredos não penetravam os húmidos ventos, 

nem através deles o sol conseguia lançar seus raios, 

nem a chuva lá entrava, tal era a densidade dos ramos.  

E lá dentro havia grande abundância de folhas caídas. 

Em volta do javali ouviram-se os passos de cães e homens,  

que se precipitavam contra ele. Da toca saiu então o javali 

para os enfrentar: as cerdas do dorso estavam eriçadas 

e lançava fogo do seu olhar. E ali estacou, perto deles. 

 

O primeiro a lançar-se foi Ulisses, levantando a lança comprida 

com a mão possante, desejoso de o trespassar. 
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Mas o javali precipitou-se e feriu-o acima do joelho, 

Atirando-se de lado. Com o colmilho arrancou 

um grande pedaço de carne, embora não chegasse ao osso. 

Mas Ulisses atingiu-o, acertando-lhe na espádua direita:  

a ponta da lança brilhante trespassou-o completamente 

e caiu no chão com um grunhido; dele se evolou a vida. 

Os queridos filhos de Autólico ocuparam-se da carcaça, 

e depois trataram sabiamente da ferida do divino Ulisses. 

Fizeram estancar o negro sangue com uma encantação. 

A seguir foram todos para o palácio do pai amado545. 

Como temos vindo a constatar, parte da iconografia plasmada nos 

mosaicos romanos seguiu estereótipos comuns ao mundo mediterrânico de 

anciana origem, designadamente, e a título de exemplo, o fragmento de fresco 

micénico, no qual três cães da Dalmácia perseguem um javali, vendo-se no 

lado direito (do ponto de vista do observador) uma mão do venador que espeta 

uma lança no animal em fuga. Curiosamente, o exemplar iconograficamente 

                                                 
545 Homero, Odisseia, XIX, 430-455. 
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mais próximo da pintura micénica – e cingindo-nos, apenas, ao nosso catálogo 

– encontra-se num mosaico já datado dos começos do século V, de Emerita 

Augusta (Iconographia, n.º 62)546. Fenómeno que permite constatar, de modo 

inequívoco, a prevalência no tempo e nos espaços dos mesmos modelos ou de 

modelos similares.  

Para este mosaico emeritense encontraram-se referenciais nas pinturas 

pompeianas547. E, no âmbito da ars musiua, encontram-se algumas 

composições semelhantes, nas quais a presença do venador está apenas 

intuída, como na “Casa B” de Piazza Vitoria, de cronologia indeterminada548. 

Ou contando com a figuração do caçador – e para além dos numerosos 

exemplares hispânicos – os paralelos de Cartago549, de Orseanville550 e de 

Oderzo551. 
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Caça ao javali, acossado por dálmatas, patente num fresco micénico, de cerca de 1200 

a.C.; e acosso de cães a um javali existente no medalhão central de um mosaico de 

Emerita Augusta (n.º 62) 

 

               

 

Independentemente da similitude que se patenteia entre o fragmento de 

fresco micénico e o mosaico de inícios do século V d.C., refira-se que a caça ao 

javali era comummente realizada a pé, com o caçador a empunhar a lança e a 

enfrentar, de frente, javali, tal-qualmente se encontra descrito na passagem da 

Odisseia que atrás citámos. Na verdade, o “modelo” sugerido na obra homérica 

                                                 
546 Alvarez Martinez 1990, 60-65, n.º 10, fig. 4, láms. 27-29. 
547 Reinach 1922, 303-304, figs. 5 e 4. 
548 Alvarez Martinez 1990, 64. 
549 Lavin 1963, 233, fig. 279.  
550 Lavin, 237, fig. 88. 
551 Bertacchi 1983, 71, lám. XLVI. 
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terá sido o que mais protagonismo encontrou numa iconografia estereotipada, 

tal como sucedeu também em relação aos motivos assinalados nos capítulos 

precedentes.  

No poema dedicado por Opiano ao filho de Septímio Severo e de Júlia 

Domna, Caracala (imperador entre 211 e 217), redigiu um verdadeiro manual 

de técnicas de caça e de pesca que, muito provavelmente, terá também sido 

utilizado como fonte de modelos a aplicar nos opera musiua e noutras 

manifestações artísticas. Por conseguinte, Opiano, depois do vulgar panegírico 

à domus augusta, fez uma aproximação entre Ártemis – divindade da caça e 

deusa lunar – com a minóica deusa da árvore, senhora das montanhas e das 

feras: afinal Creta tão distante no tempo mas ainda tão próxima no espaço… 

No que respeita ao acosso ao javali, e para além de cães impetuosos e 

valentes que os atacavam e matavam552, Opiano referiu que habitava 

profundos covis praticamente inacessíveis, pelo que o seu acosso costumava 

efectuar-se por um grupo de homens acompanhados pelos seus cães que iam 

apertando o cerco até encurralarem o animal que, depois era abatido pelo 

arremesso de lanças. Face à descrição de Opiano que aqui sumariámos553, a 

caça ao javali resultava do esforço em equipa e não de um acto isolado, como é 

habitualmente representado na ars musiua, o que só poderá ser apreendido no 

contexto da exaltação da uirtus.  
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* 

Abstendo-nos de assinalar um ou outro pormenor de somenos, as 

representações musivas desta temática obedecem, na generalidade, a um 

modelo-tipo, normalmente de perfil, mas existindo também casos de figuração 

a três quartos. Assim, nos mosaicos de Cardeñajimento (Iconographia, n.º 

04)554, de finais do século IV, são visíveis duas representações, uma delas 

completamente de perfil e a outra com algum volume que lhe foi outorgado 

pelo posicionamento do desenho. Existem figurações do género nos mosaicos 

                                                 
552 Opiano, De la Caza, I, 415. 
553 Opiano, De la Caza, III, 365-390. 
554 Guardia Pons 1992, fig. 17; Blázquez et alii 1993, 267-21, figs. 34-35; López 

Monteagudo et alii 1998, 21-28, n.º 9, fig. 5, láms. 7-12, 35-42. 
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de Antioquia555 e de Apamea556, no Museu de Chiusi557, em Biblos558, em 

Leptis Magna559 e em Antalya560. As venações entre animais – por norma 

carnívoros a atacar herbívoros – que correm ao longo da bordadura são usuais 

na musivária romana561. Destacando, somente, alguns paralelos africanos, 

designadamente em Henchir Tougar, do segundo quartel do século III, de 

Constantiniana, da segunda metade do século IV, e o de Cherche, de finais do 

século IV ou começos do seguinte562.  

No mosaico de El Hinojal (Iconographia, n.º 64)563, dos finais do século IV 

que, apesar de a roupagem do caçador se encontrar parcialmente coberta por 

restauro antigo, é rico em pormenores, inclusivamente o tratamento plástico 

dado ao animal, bem como a manutenção da escala dentro dos limites do 

razoável, ao contrário dos dois exemplares de Cardeñajimento que ostentam 

inúmeras incorrecções. Esta representação é comum no repertório musivo, 

existindo múltiplos paralelos para o acto de cinegética presente neste 

pavimento, designadamente no mosaico de Castellum Tingitanum564, no de 

Oderzo565 e em Antioquia566. 

277

Em La Olmeda (Iconographia, n.º 05)567 existe o exemplo de uma boa 

perspectiva com diversas cenas integradas em contexto de grande caçada, 

datado do século IV. Para este majestoso e notável mosaico do grande œcus da 

uilla de la Olmeda de grande aparato denota-se uma complexa representação 

de cenas de caça, muitas deles firmadas a partir de estereótipos comuns no 

                                                 
555 Levi 1947, 237-240, lám. LVIb. 
556 Balty 1977, 118-123. 
557 Levi 1947, 239, fig. 91. 
558 Chéhab 1965, 372, lám. CLXXVIII, 1. 
559 Dunbabin 1978, 52, 264. 
560 Blázquez e López Monteagudo 1986, 233-234, fig. 1. 
561 Parrish 1987, 113-134. 
562 Dunbabin 1978, 255-262, pl. 23, 34, 38 e 39. 
563 Blanco Freijeiro 1978, 52, n.º 65, fig. 12 e plano 11, lám. 95-98; Guardia Pons 

1992, 226-235, láms. 96-97. 
564 Lavin 1963. 
565 Bertacchi 1983, pl. XLVI 
566 Levi 1947, lám. LXXVII. 
567 Guardia Pons 1992, 149-156, fig. 22, láms. 66-71. 
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século IV, como o leão que ataca um herbívoro ou o venador caído no chão a 

defender-se com o escudo do ataque de um leopardo, ou outro caçador, 

munido de uenabulum a preparar-se para abater um javali acossado por cães.  

 

 

 

 

 

 Caça ao javali com uenabulum, proveniente da 

uilla de El Hinojal (n.º 64), datado do século IV  
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Dois exemplos de caça ao javali com 
uenabulum, provenientes do mosaico 

uilla de Cardeñajimento (n.º 04), de 

finais do século IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pormenor da grande venação de Pedrosa
de La Veja, La Olmeda (n.º 05), com caça ao
javali, do século IV

 
 

 

De facto, esta concentração de modelos recorrentes, normalmente 

visionados isoladamente, atribui a este pavimento inusitada movimentação e 
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horror uacui – uma as rochas e os elementos vegetais se interpõem nos 

espaços vazios –, o que, de per si, conduziu Milagros Guardia Pons a crer que 

para a sua concepção foram usados diferentes “cartões”, e que a sua 

reinvenção neste tesselado se aproximou mais dos modelos norte africanos568. 

Como paralelos mais próximos contam-se os mosaicos de Piazza Armerina, os 

do chamado Palácio de Teodorico, em Ravena, o da “Casa dos Laberii”, em 

Uthina569, o da caçada em Althiburus o da uilla de Tellaro, na Sicília e na “Casa 

dos Cavalos” em Cartago.      

         Nos mosaicos de Conímbriga, por sua vez e de acordo com Bairrão Oleiro, 

pela sua especificidade, revelam a existência de uma “escola local”, cuja 

principal característica – quanto a nós – se pauta pela ingenuidade do 

desenho e tratamento das formas. Exemplo desta percepção afigura-se-nos 

tratada em dois momentos do acosso ao javali. O primeiro consiste numa cena 

alusiva ao regresso da caça (Iconographia, n.º 68). Trata-se de um homem 

tirado a três quartos, tem calçadas as características fasciae crurales, levando 

numa das mãos um pequeno javali agarrado pelas paras traseiras e, na outra, 

o característico cesto da corda. Para esta cena de género, imbuída de alguma 

ingenuidade no seu desenho, não se encontraram, na bibliografia consultada, 

paralelos próximos. 
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Mosaico de 

género/caça (n.º 

68), proveniente de 

Conímbriga e 

datado dos finais 

do século II ou 

inícios do III 

 

 

 

 

 

E, o último exemplar inventariado, também achado em Conimbriga 

(Iconographia, n.º 69)570, revela igualmente uma execução ingénua, supondo 

                                                 
568 Guardia Pons 1992, 150. 
569 Voza 1983. 
570 Oleiro 1992, 117-125, n.º 11, ests. 45-46; Lancha 2002, 283. 
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Bairrão Oleiro que se trata de uma captura do animal vivo, até porque o 

cortejo narrativo ao longo dos quatro painéis aponta nesse sentido: no 

primeiro, três árvores espaçadas definem dois passos da mesma cena. Um 

caçador, envergando túnica curta e a pé, conduz o cavalo, enquanto que, com 

a outra mão, segura uma trela que prende dois cães. Na sua continuação, 

pode ver-se, caminhando no mesmo sentido, um outro caçador que, apeado, 

segura com uma mão o cavalo pela rédea e, com a outra mão, a trela que 

prende o cão; no segundo, um homem transporta uma vara com laçada. Ao 

meio, outro homem conduz um cão pela trela e arrastará, possivelmente, 

atendendo ao grau de destruição, o que poderá ser uma rede de caça; 

finalmente, um javali em fuga; no terceiro, muito destruído, parece ver-se, à 

esquerda, um venador a lançar a rede; no quarto, igualmente quase 

desaparecido, podem-se vislumbrar dois homens, um a cada extremidade do 

rectângulo, podendo conjecturar-se que o animal incompleto seja, afinal, o 

javali capturado571.  

Esta representação emoldura o medalhão central com a já estudada 

representação de auriga vencedor que galopa através do firmamento estrelado, 

uma cena narrativa de caça, com referenciais em Villelaure e de Lillebonne 

onde se encontram paralelos para este quadro cinegético572. A descrição 

“cinematográfica” – juntamente com o regresso da caça que vimos no mosaico 

anterior – constitui a mais antiga representação cinegética que compilámos 

para toda a Hispânia, com cronologia circunscrita aos finais do século II ou 

dos inícios do seguinte. Ou seja, meia centúria anterior à grande “explosão” 

destes motivos nos opera musiua. Poderá, talvez, encontrar-se explicação para 

estes medalhões da “Casa dos Repuxos” se se entender o contexto vivencial da 

ciuitas de Conímbriga, profundamente enraizada no meio rural, ao contrário 

de outras cidades mais vocacionadas para a indústria e/ou comércio. Se 

considerarmos válida esta hipótese, poderemos ver neste mosaico um 

“precursor” da moda dos mosaicos cinegéticos, sobretudo dos historiados573.  
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571 Oleiro 1992, 123. 
572 Lafaye e Blanchet 1909, n.º 105 e n.º 1051. 
573 Maciel 1996, 158-160. 
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 Possível representação de captura de javali, Conímbriga (n.º 69), em quatro momentos, de finais do século  

II-inícios do século III 
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2. CAÇA A CAVALO  

Que levem à caça orgulhosos garanhões. Não só porque as éguas são 

inferiores em velocidade para fazer longa corrida nos bosques, mas também 

porque se deve evitar a paixão amorosa dos cavalos…, e afastar as éguas que nas 

suas ânsias amorosas relinchem, e a ouvi-las, os cervos, as rápidas gazelas e as 

tímidas lebres se lancem em fuga. 

Variadas são as tribos de cavalos, como as incontáveis raças humanas, as 

diversas tribos de mortais que se alimentam de trigo; não obstante, eu vou expor 

quais são as melhores dentre elas, quais são as mais destacadas nas tribos de 

cavalos; estas são: as toscanas, sicilianas, cretenses, aqueias, capadócias, 

mouras… jónias, arménias, líbias, trácias… 

Homens de provada experiência em corridas de cavalos, e capatazes de 

manadas, dizem que o melhor cavalo de todos é aquele cujo corpo inteiro está 

adornado com estas características: cabeça pequena que se eleva sobre o colo, 

sendo o cavalo de aspecto corpulento e de membros arredondados; testa curvada, 

a mandíbula inferior atingindo o colo, as pestanas compridas e brilhantes; desde 

as têmporas os seus cabelos devem ondear em aprestados penteados ao redor da 

frente; os olhos claros, resplandecentes, sob o sobrolho; as narinas devem ser 

largas, a boca suficiente, as orelhas pequenas. 
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O colo do cavalo de abundante crina deve curvar-se como a arqueada crista 

de um capacete com penacho; o peito deve ser amplo, o corpo largo, a espalda 

larga, com duplo espinhaço que corre entre o lombo gordo. Detrás deve derramar-

se uma abundante cauda de pêlo largo; as coxas rijas, musculosas; e na parte 

inferior as torneadas tíbias devem ser rectas, compridas e muito delgadas, e os 

membros não devem ser carnosos, iguais aos dos cornudos cervos de pés rápidos 

como o turbilhão… o casco arredondado deve correr alto sobre o solo, de fibra 

apertada, cornudo, forte. 

Um cavalo desta natureza levaria eu à luta contra as bestas selvagens, 

brioso, auxiliar no combate, valente, vigoroso. 

Assim são os cavalos toscanos, os arménios, os aqueus, e os famosos 

cavalos capadócios que fazem frente ao Touro. 

Eu vi uma maravilha entre os cavalos capadócios de rápidos pés: enquanto 

têm dentes de leite na boca e se a sua amamentação for prolongada, são débeis, 

porém à medida que crescem vão adquirindo maior velocidade. 

Esses são os cavalos que deverias aprestar para a valorosa guerra e contra 

as ferozes feras; porque eles são muito corajosos para enfrentar as armas e 

romper a apertada falange, e lutar contra as belicosas bestas. 
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Com que atenção escuta o cavalo de guerra durante a batalha a nota 

marcial das largas trompetas, causadora do tumulto! Como posa sem pestanejar 

sobre o apertado esquadrão e os esforçados cavaleiros e sobre o rutilante bronze e 

as relampejantes espadas! 

(…) 

Pois a hábil natureza dotou os cavalos, mais do que outras criaturas 

mortais, de mente e coração subtis. Sempre conhecem o seu amado auriga, e 

relincham quando vêem o seu esplêndido condutor, e derramam muitas lágrimas 

pelo seu companheiro caído em combate. 

Uma vez, em plena batalha, um cavalo rompeu a barreira do silêncio, 

ultrapassou a norma da natureza, e tomou voz humana e língua semelhante à dos 

homens; Bucéfalo, o cavalo do rei guerreiro da Macedónia, lutou contra homens 

armados; houve um cavalo que correu com velozes pés sobre as espigas; outro 

correu sobre o mar e não molhou os quartos; um cavalo levou sobre as nuvens o 

matador da Quimera, e o relincho de um potro por meio dos engenhos do seu 

auriga fez um rei dos persas asiáticos. 

(…) De todas as raças de cavalos que nutre a infinita terra, os mais rápidos 

são os sicilianos, que moram no Lilibeu, de onde a colina com três picos que cobre 

o Encélado, quando vomita o raio com os fogos que alcançam o céu, descarga a 

eterna fogueira do Etna da Sicília.  283

Mais velozes do que os sicilianos são os cavalos arménios e os partos de 

crinas ao vento, junto às águas do Eufrates. 

Porém, na verdade, sobrepõem-se aos cavalos partos os íberos que galopam 

sobre as planícies com pés mais velozes. Com eles, quiçá, só poderiam competir as 

águias que voam sobre as camadas do ar, ou o falcão batendo as suas largas 

asas (…). Tão velozes são os cavalos ibéricos de pés rápidos como o vento. Porém 

são pequenos e débeis de espírito, e de coração frágil, e em poucos estádios 

diminuem a sua velocidade; ainda que estejam revestidos de bela aparência e 

esplêndido corpo, o seu casco não é forte, e são criados em terreno brando e 

amplo574. 

 

Se, como vimos, os cavalos de corrida deveriam ser detentores de certas 

características, os cavalos óptimos para a caça (e para o exército) teriam que 

ter outros aspectos, de molde a encetar perseguições contra animais ferozes e, 

fosse o caso, combatendo em igualdade com o seu cavaleiro. Como temos 

                                                 
574 Opiano, De la Caza, I, 160-215 (tradução da versão espanhola pela autora). 
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visto, o cavalo foi considerado, ao longo dos séculos, um animal de excelência, 

não só pelas suas características psicológicas, mas, sobretudo, porque a sua 

posse era tida como um sinal exterior de estatuto socioeconómico. Terá sido 

esta, entre outras razões, que motivaram os fundiários a representarem os 

seus cavalos nos mosaicos ou fazerem-se representar em actos heróicos, 

mormente em combates imaginados com as feras mais perigosas, com o 

mesmo sentido que encontrámos para o acosso ao javali. Aqui, no entanto, 

homem e cavalo – tal como o auriga e os seus cavalos – formavam uma 

unidade indivisa, tal como se patenteia num dos pavimentos de El Hinojal 

(Iconographia, n.º 63). Neste, o cavaleiro – e supomos que se trata do retrato 

do fundiário, atendendo à similitude das características faciais desta 

representação e da cena de caça ao javali representada na mesma uilla 

(Iconographia, n.º 64) –, evidencia-se perfeitamente a orgulhosa acção do 

caçador que, em ambiente florestal (possivelmente um pinhal, atendendo ao 

desenho das copas das árvores), protegido com escudo, espeta o uenabulum no 

leopardo, sobre o qual o empertigado e bem musculado cavalo já impusera a 

sua força.  
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Cavalo ven dor, em contexto 

cinegético, revelando influências 

orientais na sua execução, 

proveniente de Cardenijamento (n.º 

04)  

ceMosa

datad

ico de Dulcitius (n.º 13),  

o do século IV 

 

 

Para esta cena encontram-se sobretudo referenciais no Norte de África e 

no Mediterrâneo Oriental, ainda que com algumas variantes, e, não raras 

vezes, integrando grandes painéis venatórios como o de La Olmeda ou de 

Piazza Armerina. Como melhores paralelos para este mosaico em Cirta e em 
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Cartago575, em de Castellum Tingitanum576, na uilla constantiniana de 

Antioquia e, na mesma cidade, no mosaico da “House of the Worcester 

Hunt”577, todos eles datados entre os séculos IV e V.  

Existe outra representação onde se demonstra o cariz indiviso de 

cavalo/cavaleiro, designadamente no medalhão circular do pavimento de 

Ramallete (n.º 13)578, no qual o cavalo, montado por Dulcitius, atropela 

literalmente um cervo moribundo, erguendo o cavaleiro a mão, em sinal de 

vitória. Este mosaico foi estudado por Blázquez, que refutou as possíveis 

analogias encontradas com a gravação de um prato sassânida por Bianchi-

Bandinelli, remetendo, de novo, as influências deste mosaico para o Norte de 

África. Refira-se, a propósito que na bordadura do 

“Mosaico com o Mito de Atalanta e Meleagro” 

(Iconographia, n.º 04), patenteia-se, no ângulo superior 

esquerdo (do ponto de vista do observador), um cavalo em 

galope rampante, em contexto de caça, que ostenta a 

palma da vitória – ao modo dos cavalos vitoriosos – e que 

pela sua morfologia se aproxima das características 

orientais579. 285

 Em Campo de Villavidel (Iconographia, n.º 11) 

subiste um fragmento de mosaico em que um cavalo bem 

ajaezado persegue um veado. O cavaleiro desapareceu já, 

subsistindo apenas um trecho do escudo e dos animais. 

Trata-se de um mosaico de boa execução, datado do século IV e para o qual se 

recolheram os seguintes referenciais: o escudo, observável apenas em parte, é 

semelhante ao do mosaico da “Casa de Isguntus”, em Hippo Legius e o ramo 

que se evidencia dependurado à frente da cabeça do cavalo é muito parecido 

com um mosaico de Khanget el Hadjaj580. Enquanto que as folhas do arbusto 

se assemelham às existentes nos pavimentos dos “Meses e as Estações” e na 

Caça ao veado, de 

Campo de Villavidel (n.º 

11) 

                                                 
575 Alvarez Martinez 1990, 91. 
576 Lavin 1963. 
577 Levi 1947, lám. LXXVII. 
578 Blázquez e Mezquiriz 1985, 63-69, n.º 44, fig. 10, láms. 39-40, 56. 
579 López Monteagudo et alii 1998, 25. 
580 Dunbabin 1978, 75, lám. 65. 
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“Casa dos Cavalos”, ambos de Cartago e com cronologia circunscrita à 

segunda metade do século IV581. No que respeita ao cavalo, note-se a sua 

semelhança com as do mosaico circense de Barcelona, de finais do século IV, 

mas – ainda segundo Balil582 – diferem do tipo de cabeça que se costuma 

encontrar nos mosaicos emeritenses, de cronologia idêntica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caça a cavalo com falcão, num mosaico de Mértola, de influência bizantina (n.º 80) 

                                                 
581 Dunbabin 1978, 81, lám. 71 e 121, lám. 110. 
582 Balil 1962, 257 ss. 
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Seja como for, a análise dos mosaicos no seu conjunto ou 

pormenorizadamente tem permitido encontrar outras fontes de inspiração, 

designadamente orientais, que irão ser uma das prerrogativas dos opera 

musiuos da Antiguidade Tardia. Esta constatação impele-nos, uma vez mais, a 

acreditar num léxico – com as devidas variantes e conexões regionais –, de 

uma linguagem que era, na generalidade, comum. E, de facto, parece que o 

grande golpe que esta suposta unidade recebeu terá sido quando o Islão 

ocupou o Norte de África e grande parte da Península Ibérica, mutilando, 

desse modo, uma relação milenar e através da qual o Mediterrâneo se 

encontrou, enfim, com a medievalidade, um mundo novo que os mosaicos de 

Myrtilis Iulia deixa, de algum modo, entrever, não porque a caça com aves de 

rapina fosse desconhecida dos romanos ou porque não os tivessem usado nos 

mosaicos, mas pelo facto de se tratar de um conjunto musivo de génese 

bizan

ulos V e VI588, cronologias e influências 

que se traduzem no nosso exemplar. 

                                                

tina583.   

Conhecem-se vários exemplos no Norte de África, em Kelibia, numa 

descrição gráfica que nos permite apreender a técnica de caça com ave de 

rapina; em El Djem, datado entre 260 e 340, em Oudna, dos finais do século 

III ou inícios do IV, em Cartago (cerca de 210-230), no qual o caçador leva o 

falcão pousado no braço, ainda que os atilhos que o prendiam se encontram 

soltos584. Também, na Sicília, em Piazza Armerina, se patenteiam falcões nos 

opera musiua, datados entre 311 e 330585. Em Tabarka, está patente num 

mosaico de finais do século V ou inícios do seguinte586 e em Cartago, na “Casa 

da Grande Caçada”, da segunda metade do século V, vê-se também um 

cavaleiro com um falcão pousado no antebraço587. Todavia, para Blanchard-

Lemée et alli o tema da falcoaria na musivária romana poderá ter tido origem 

oriental e ter-se-á manifestado, com particular incidência, em épocas mais 

tardias, designadamente, entre os séc
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583 Lopes 2003, 17-28; Lopes 2004, 108-111; Maciel 2005, 324-325. 
584 Blázquez 2000, 109-110. 
585 Dunbabin 1978, 51, 112, lám. 101. 
586 Dunbabin 1978, 59, lám.43. 
587 Parrisch 1984, 128-129, lám. 25. 
588 Blanchard-Lemée et alli 1991. 
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Em Conimbriga patenteia-se, de finais do século II ou inícios do seguinte, 

um carrossel no qual os cavaleiros perseguem as presas (Iconographia, n.º 68), 

mas este não é só significativo pelo facto de se poder ler de qualquer ângulo, 

mas também pela dinâmica que encerra, apesar da ingenuidade do desenho 

subjacente, que se compagina com a generalidade dos mosaicos da “Casa dos 

Repuxos”.  

Se este medalhão – situado entre os limites dos emblemata e dos pseudo-

emblemas – e a sua envolvente oferecem inúmeros paralelos europeus e 

alguns africanos, por outro lado, refira-se que o carrossel de personagens 

permite-nos observar o mosaico a partir de qualquer ângulo589. A propósito, 

Dunbabin encontrou algumas similitudes com os mosaicos Norte Africanos590. 

Isto apesar de este motivo nos aparecer aqui ainda de uma forma incipiente, 

mas assentando sobretudo na dinâmica do desenho cujo movimento 

interpolado por alguns pequenos arbustos, não o interrompem, mas, antes 

pelo contrário, impulsionam o observador a seguir a perseguição, que mais 

tardiamente surgiu com maior fulgor e qualidade icónica591, sobretudo a partir 

dos severos. Refira-se, ainda a propósito deste painel que não se encontrou, 

para a cronologia em questão, nenhum referencial aproximado592. 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mosaico com cena de caça (n.º 68), datado  

 dos séculos II-III 

 

                                                 
589 Lavin 1963, 266, fig. 134. 
590 Dunbabin 1978, 220. 
591 Blázquez 1990, 59-84. 
592 Oleiro 1992, 109. 
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No medalhão conimbrigence parece não se encontrar qualquer exaltação 

venatória, mas, antes pelo contrário, reporta-se a uma cena que quase 

poderemos apelidar de género e que, por isso, assume a naturalidade 

corriqueira do quotidiano. Retornando, por ora, à problemática principal que 

temos vindo a escalpelizar, se nos primeiros casos encontrámos uma unidade 

indivisa venador/cavalo, deparamos agora – finda a actividade cinegética – 

com a “partilha do despojo” entre o caçador e o seu cavalo que se fazem 

representar num “retrato” comum, numa pose que ganhou igualmente foros 

de estereótipo.  

Mosaico emeritense com 

representação do auriga 

vencedor e Marianus, 

montado no cavalo Pafius, e 

cena de caça a um cervo 

(n.º 61), datado do século IV. 

Mosaico com cavalo vitorioso 

(?) e cenas de caça (n.º 66),  

289
3. CAÇA COM CÃO 

Assim falaram entre si, dizendo estas coisas. 

E um cão, que ali jazia, arrebitou as orelhas. 

Era Argos, o cão do infeliz Ulisses; o cão que ele próprio  

criara, mas nunca dele tirou proveito, pois antes disso partiu 

para a sagrada Ílion. Em dias passados os mancebos tinham levado 

o cão à caça, para perseguir cabras selvagens, veados e lebres. 

Mas agora jazia e ninguém lhe ligava, pois o dono estava ausente: 

Jazia no esterco de mulas e de bois que se amontoava junto às portas, 

até que os servos de Ulisses o levassem como estrume para o campo. 

Aí jazia o cão Argos, coberto de carraças dos cães. 

Mas quando se apercebeu que Ulisses estava perto, 

Começou a abanar a cauda e baixou ambas as orelhas; 

só que já não tinha força para se aproximar do dono. 

Então Ulisses olhou para o lado e limpou uma lágrima. 

Escondendo-a discretamente de Eumeu, assim lhe disse: 

 

“Eumeu, que coisa estranha que este cão esteja aqui no esterco. 

Pois é um lindo cão, embora não consiga perceber ao certo 
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se tem rapidez que condiga com o seu belo aspecto, 

ou se será apenas um daqueles cães que aparecem às mesas, 

que os príncipes alimentam somente pela sua figura.” 

 

Foi então, o porqueiro Eumeu, que lhe deu esta resposta: 

“É na verdade o cão de um homem que morreu. 

Se ele tivesse o aspecto e as capacidades que tinha 

quando o deixou Ulisses, ao partir para Tróia, 

admirar-te-ias logo com a sua rapidez e a sua força. 

Não havia animal no bosque, que ele perseguisse, 

Que dele conseguisse fugir: e de faro era também excelente. 

Mas agora está nesta desgraça: o dono morreu longe, 

e as mulheres indiferentes não lhe dão quaisquer cuidados. 

Pois os servos, quando os amos não lhes dão ordens,  

não querem fazer o trabalho como deve ser: 

Zeus que vê ao longe retira ao homem metade do seu valor 

quando chega para ele o dia da sua escravização.” 
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Assim dizendo, entrou no palácio bem construído 

E foi logo juntar-se na sala aos orgulhosos pretendentes. 

Mas Argos foi tomado pelo negro destino da morte, 

Depois que viu Ulisses, ao fim de vinte anos593. 

O cão vem, desde há muito, a ser considerado o melhor amigo do homem, 

para usar uma expressão banal, mas ainda assim não menos verdadeira. De 

facto, o cão era um animal de companhia, de trabalho e excelso protector do 

dono e dos seus bens. Outras das 

características deste animal que o tornaram 

tão famoso como o cavalo era a sua capacidade 

inata para a venação. Sobretudo, ainda 

segundo Opiano, os trácios, os lacedemónios, 

os sármatas, os celtas, os cretenses, os 

egípcios e os molossos, entre outros. Na 

constituição de matilhas haveria de se ter em 

Dois galgos (Museu Britânico)
                                                 
593 Homero, Odisseia, XVII, 290-325. 
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consideração se umas raças emparelhavam, ou não, com outras. Porém – 

ainda segundo Opiano – as raças deveriam permanecer puras, 

particularmente as que os caçadores considerassem as melhores. Opiano 

referiu também que as raças caninas são numerosas, porém definiu o 

“protótipo” do cão ideal para a actividade venatória, designadamente para a 

perseguição de gazelas, dos cervos e das lebres, velozes como um furacão: 

«o corpo deve ser largo, forte e suficiente, a cabeça deve ser ligeira e com bons 

olhos, estes de brilho escuro; a boca deve ser grande, os dentes aguçados; de 

orelhas pequenas, com finas membranas, devem coroar a sua cabeça; o colo é 

largo, o peito é forte e amplo; as patas dianteiras devem ser mais curtas do que 

as traseiras, delgadas e largas, os omoplatas amplos; o tronco oblíquo e as 

partes carnosas devem ser apertadas e não gordas»594. 

Para além das características já enunciadas, considerou aquele autor 

ainda outras espécies: 

«impetuosas e de valente força, que atacam inclusivamente touros barbados e 

acometem com violência sobre os ferozes javalis e os matam, e não tremem, 

sequer, diante dos leões, seus soberanos (…). São raças de rosto achatado (…) a 

sua pele é peluda, seu corpo forte e as espaldas largas. Não são velozes, porém 

possuem um grande vigor e força natural indescritível e intrépida coragem (…) 

tais raças de cães guerreiros põem em fuga toda a classe de bestas selvagens»595.  
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Dissertando acerca das cores dos cães, Opiano considerou que os 

brancos e negros são de evitar, pela sua incapacidade de suportar o calor, no 

Verão, e a neve, no Inverno. Os melhores são, de facto, os de cor de camurça – 

tal como os seus principais adversários – ou, usando a expressão do autor 

latino, «semelhante ao trigo de Deméter» – porque esses são muito rápidos e 

fortes. Para se obter um bom cão de caça, Opiano mencionou outros aspectos 

a ter em conta, designadamente nunca os pôr a mamar com ovelhas ou 

cabras, nem com cadelas domésticas. Aos cachorros – tal como sucede ainda 

hoje – devem ser postos nomes curtos, fáceis de pronunciar, e curtos para que 

o animal entenda melhor as ordens subsequentes. Desde jovens, os cãezinhos 

deveriam partilhar o espaço dos adultos para aprenderem a imitá-los no seu 

quotidiano. Na verdade, na epigrafia que recolhemos nos mosaicos que 
                                                 
594 Opiano, De la Caza, I, 410 (tradução da versão espanhola pela autora). 
595 Opiano, De la Caza, I, 400-425 (tradução da versão espanhola pela autora). 
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subjazem a este estudo, patenteiam-se alguns nomes de cães, os quais são – 

com excepção de duas nomeações trissílabas – bissílabos, com acentuação 

mais forte numa das sílabas: 

EVROS 

ZEFYRVS 

NOTVS 

BOREAS 

LATERAS 

NIMBVS 

Nos mosaicos que estudámos, alguns representam cenas de caça com 

cães, desde o ingénuo regresso da caça de Conímbriga (Iconographia, n.º 72), 

de finais do século II ou de inícios do seguinte, no qual o caçador, envergando 

vestuário adequado, parece regressar a casa feliz por ter morto uma lebre, 

acompanhado pelo seu cão596. Para este medalhão representando o regresso 

da caça, não se encontraram também paralelos dignos de registo. No entanto, 

convém realçar que as “cenas de género” eram apreciadas pelos proprietários 

desta domus. Na verdade, esta figuração afigura-se – dentro da sua 

simplicidade –, mais complexa do que a outra representação de género ali 

existente, porquanto, não só o registo figurado, mas também a envolvente, 

foram mais trabalhados neste medalhão. Assim, o homem tem postas as 

fasciae crurales e usa uma túnica curta como era costume na época. 

Sobressaem sob os pés do caçador algumas ervas que nos transportam para 

uma ambiência campestre597.  
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Medalhão com regresso da caça (n.º 72), proveniente de 

Conímbriga e datado dos finais do século II ou inícios do III 
 

 

                                                 
596 Oleiro 1992, 41-44, 46-47 e 49-51, n.os 1.3, 1.7, ests. 5, 10 e 12. 
597 Oleiro 1992, 47.  
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Constelações de Cão Maior e de Cão Menor, segundo Hyginus in Poeticum Astronomicon, 1482-1485 

(Linda Hall Collection) 
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Será, talvez, neste contexto algo ingénuo que sobressai da iconografia 

dos mosaicos conimbrigenses. Aqui poder-se-á considerar também uma figura 

que transporta um pequeno javali agarrado pelas patas traseiras. Na verdade, 

o facto de envergar calçado e protectores para as pernas adequados à caça e 

transportar o cesto das cordas, tal-qualmente a outra personagem, parece 

indiciar estarmos perante outra cena venatória, ainda que esta se tenha 

remetido à captura, provavelmente através de laçada corrediça, de um 

pequeno javali (Iconographia, n.º 68). Todavia, para esta cena de género 

imbuída de alguma ingenuidade no tratamento da figura, não se encontraram, 

na bibliografia consultada, paralelos próximos. 

Contrariamente aos mosaicos de Conímbriga, encontramos também 

estereótipos na caça com cães, ainda que com índices plásticos e cronológicos 

diferenciados. Como exemplo destaca-se, entre outros, mosaico de Colonia 

Aelia Augusta Itálica (Iconographia, n.º 44)598, possivelmente datado do século 

IV, no qual existem dois painéis com animais. O primeiro, ao estilo simétrico 

do cavalo vencedor, com árvore central (desconhecendo-se que animal 

completava a cena, porquanto está deveras arruinado) e, o segundo, que ora 

nos interessa, com um javali e um cão a olharem-se fixamente, com uma 

árvore de permeio, numa representação do género das que contemplam a 

exaltação do cavalo vencedor, como vimos em capítulo próprio. Fazendo uma 

transposição mais ou menos enviesada, 

estaremos talvez perante a vontade do venador 

em deixar para a posteridade aquele que terá 

sido o seu cão mais aguerrido e, 

consequentemente, o melhor caçador. Para o 

painel com cavalos, vide os paralelos 

apontados para um mosaico similar 

descoberto na uilla de Aguilafuente (mosaico 

09). No que concerne ao painel com cão e 

javali, parece-nos que poderá assumir uma 

simbologia idêntica, já não a dos cavalos 

vencedores, mas no contexto da cinegética. 
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Painel tesselado representando um javali e 

um cão, de Itálica (n.º 44), datado do século 

IV ou mais tardio 

                                                 
598 Blanco Freijeiro 1978ª, 38-39, n.º 16, láms. 39-40. 
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Constelação do Coelho Hyginus in Poeticum 

Astronomicon, 1482-1485 (Linda Hall Collection) 

 

Noutro exemplo, encontramos o venador montado no seu cavalo, 

acompanhado pelos seus cães, como constitui exemplo o pavimento de 

Thalassus (Iconographia, n.º 33), para o qual não se identificaram quaisquer 

referenciais, mas recolheu-se um bom paralelo num fragmentado prato de 

vidro de fabrico igualmente tardio. 
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Cena de uenatio com caçador a cavalo 

acompanhado pelos seus cães (n.º 33), 

proveniente de Córdova e datado dos finais 

do século III ou inícios do IV. Fragmento de 

prato com cena de caça 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaico de Puerta Oscura (n.º 37), datado do 

século IV ou mais tardio 
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No mosaico de Puerta Oscura (Iconographia, n.º 37), para além da 

intromissão de uma figuração do mito de Belerofonte a matar a Quimera, no 

contexto cinegético, sobressai, em posição central, um cão a perseguir um 

herbívoro.  

Encontra-se igualmente presente na nossa amostragem a perseguição de 

herbívoros por cães, tal como sucede no estilizado pavimento nilótico de 

Emerita Augusta (Iconographia, n.º 58), datado do século III. Para esta 

iconografia, decerto um estereótipo repetido até à exaustão na ars musiua, 

patenteia-se um bom paralelo num fragmento de colorido fresco proveniente 

de Tarraco. Estas cenas de acosso aos cervos, provavelmente, integravam 

situações mais complexas, com excepção do nosso pavimento “minimalista”, 

que aparentemente foi constituído por pedaços retirados de diferentes 

modelos:  

«Entre os quadrúpedes selvagens, a corça está longe de ser dos menos 

inteligentes: vai parir as crias à borda dos caminhos (de onde os animais ferozes 

se não aproximam por causa da presença humana) (…). As corças deixam-se 

capturar se se tocar flauta ou cantar, porque, com o prazer que sentem, 

espojam-se no chão. Se os caçadores forem dois, um põe-se à vista a cantar ou a 

tocar; o outro põe-se atrás e atira quando o da frente lhe fizer sinal. Se se der o 

caso de a corça ter as orelhas erguidas, tem o ouvido apurado e, por isso, não se 

deixa surpreender; se as tiver baixas, é colhida de surpresa»599. 
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Os cavalos lançados pelo caçador contra os cervos – como na presente 

figuração – deveriam ter olhos escuros600. Assim como os cães adestrados para 

perseguir os cervos e a «lebre veloz como um furacão»601. 

A cena venatória esquemática é composta por dois cães a perseguir, 

possivelmente na direcção de uma rede, dois cervos, todos eles tirados de 

perfil. Esta iconografia é bastante comum em diversos suportes. Mas, em 

termos gerais, encontramos paralelos para este mosaico em Ancona, do 

período antoniano602, e em Óstia, de meados do século III603, encontrando-se 

                                                 
599 Aristóteles, História dos Animais, 5. 
600 Opiano, De la Caza, I, 310. 
601 Opiano, De la Caza, I, 405. 
602 Blake 1936, 155-156, lám. 35. 
603 Becatti 1961, 195-196, fig. 69, lám. LXXXVII. 
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também paralelo para esta figuração num fresco tardio, proveniente de 

Tarraco. 

 

 

Cena de acosso por cães, eventualmente empurrando-os para uma cerca 

de rede (n.º 58) e paralelo encontrado num fresco tardio de Tarraco  

2974. CAÇA COM REDES E ARMADILHAS 

Ao contrário de La Olmeda, onde se assiste a uma verdadeira batalha 

campal entre homens e animais e feras contra feras, a cúpula de Centecelles 

(Iconographia, n.º 28), oferece-nos uma cena cinegética ao primeiro nível do 

mosaico que se desenrola ao longo da orientalizante rotunda onde se evidencia 

uma complexa situação de caça. A temática venatória, quer na Hispânia, quer 

na Península Itálica, quer ainda no Norte de África604, era bastante apreciada 

e vulgar em contextos domésticos e religiosos baixo-imperiais e tardo antigos. 

Não será, por isso, de estranhar que no arranque da cúpula do mausoléu se 

patenteie uma telúrica cena de caça. A iconografia plasmada na cúpula de 

Centecelles nos seus vários níveis de representatividade enquadra-se pois no 

contexto de mudança da vulgata musiva, decerto coincidente com a 

“legalização” do Cristianismo por Constantino (306-337), cuja confirmação e 

assumpção plena ocorreu durante o império dos seus filhos e sucessores. As 

cenas bíblicas que se desenrolam a um nível superior.  

                                                 
604 Hauschild e Arbeiter 1993, 58-71. 
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Pormenores do mosaico da cúpula de Centecelles (n.º 28), com cenas de caça ao veado 
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Segundo Opiano605, os caçadores deveriam levar consigo – como se 

paten

5. PREDAÇÃO 

 destas representações estereotipadas de caça nos opera 

musi

 da uilla de la Olmeda de 

grand

preparar-se para abater um felídeo. 

                                                

teia na própria cúpula – redes de bolsa, entrançados de juncos, e 

barreiras de redes, capazes de encurralar animais de grande porte, tal-

qualmente se encontra representado no mosaico de Centecelles. Nesta 

representação sequencial, vêem-se peões com estacas aguçadas e látegos que 

conduzem os cavalos que transportam enormes redes, outros levam cães pela 

trela. Depois, segue-se a batida aos cervos empurrando-os contra a rede, por 

caçadores a cavalo e a pé, com os cães a correr no encalço das presas. Segue-

se um momento da narrativa, quase destruída, em que os homens se 

agrupam, podendo coincidir com este momento, com o final de uma boa 

caçada. Os cavaleiros encontram-se apeados vendo-se, à esquerda os cavalos e 

à direita, um peão com um cão preso com trela. Finalmente, e da leitura que 

conseguimos efectuar sobre este mosaico, hoje quase desaparecido, os peões 

conduzem os cavalos que transportam os veados abatidos, conforme se pode 

observar no capítulo dedicado à iconografia dos mosaicos que integram o 

presente estudo. 
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Para além

ua, mas recriando, porém, cenas do quotidiano venatório, algumas delas 

exaustivamente pormenorizadas, há ainda que contemplar, ao “estilo” de 

uenatio em anfiteatro, as lutas entre caçadores, predadores e presas de que 

recolhemos alguns exemplares. Designadamente o exuberante mosaico de 

Pedrosa de La Veja (Iconographia, n.º 05), do século IV, no qual, mais do que 

uma representação de caça, constitui uma verdadeira e sangrenta batalha 

entre homens, cavalos, cães, predadores e presas.  

Para o majestoso e notável mosaico do œcus

e aparato denota-se uma complexa representação de cenas de caça, 

muitas deles firmadas a partir de estereótipos comuns no século IV, como o 

leão que ataca um herbívoro ou o venador caído no chão a defender-se com o 

escudo do ataque de um leopardo, ou outro caçador, munido de uenabulum a 

 
605 Opiano, De la Caza, I, 150, 155. 
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Alguns pormenores da “batalha” que 

constitui o pavimento de La Olmeda, 

observando-se por entre a compositio 

uns 

.º 05) 

 
“barroca”, alguns dos estereótipos com

na musivária romana, do século IV (n
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De facto, esta concentração de modelos recorrentes, normalmente 

visionados isoladamente, atribui a este pavimento inusitada movimentação e 

horror uacui – animado com rochas e elementos vegetais que se interpõem nos 

espaços vazios –, o que, de per si, conduziu Milagros Guardia Pons a crer que 

para a sua concepção foram usados diferentes “cartões”, e que a sua 

reinvenção neste tesselado se aproximou mais dos modelos norte africanos606. 

Como paralelos mais próximos contam-se os mosaicos de Piazza Armerina, os 

do chamado Palácio de Teodorico, em Ravena, o da “Casa dos Laberii”, em 

Uthina607, o da caçada em Althiburus o da uilla de Tellaro, na Sicília, da 

segunda metade do século IV608, e na “Casa dos Cavalos” em Cartago. 
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ma outra cena de predação entre animais, consiste numa 

repre

anteriormente. 

                                                

U

sentação sem a complexidade anterior, e consiste apenas de um leão a 

correr atrás de dois cervídeos e de um coelho, em ambiente florestal 

(Iconographia, n.º 38), datado do século IV ou mais tardio, mas cuja concepção 

revela traços orientalizantes, tal-qualmente verificámos noutros mosaicos 

estudados. No mosaico de Cardeñajimento (Iconographia, n.º 04), datado de 

finais do século IV, denotam-se igualmente cenas de predação em contexto 

cinegético, já estudado no presente capítulo, designadamente – e de modo 

similar ao de La Olmeda – o leão ataca o cervídeo saltando-lhe para o dorso, 

ainda que plasticamente seja inferior aos dois mosaicos que referimos 

 

Mosaico de Puerta Oscura, do século IV, ou mais 

tardio, de aparente influência oriental (n.º 38) 

606 Guardia Pons 1992, 150. 
607 Voza 1983. 
608 Dunbabin 1999, 142, fig. 
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Segundo Plutarco, o car c ácil entendimento, se estiver 

com fome ou a comer é muito agressivo, mas se estiver alimentado é dócil. E 

quan

seguidores, a bater em retirada, 

afasta

Gala

Blan

 

 

 diversos 

mosaicos, designadamente, entre outros, no pavimento com “Triunfo de Baco” 

de B

                                                

á ter do leão é de f

do se sente ameaçado afasta-se do perigo: 

«Quando se sente na mira dos caçadores, nem foge nem se esconde, e 

mesmo se se vir forçado, pelo número de per

-se lentamente, sem apressar o passo, até olhando para trás de vez em 

quando. Todavia, se chegar à floresta, foge a toda a velocidade até se encontrar 

de novo em espaço aberto. Aí volta a andar a passo. Se estiver num sítio plano e 

o número de caçadores o forçar a fugir a descoberto, ele corre alargando o passo, 

mas sem saltar. Tem uma corrida contínua e larga, como a do cão. Se vai em 

perseguição de uma presa, só quando já está muito perto é que cai sobre ela»609. 

Tudo isto sem contabilizarmos o já desaparecido e duvidoso Mosaico de 

tea (Iconographia, n.º 47), onde se patenteia, possivelmente e segundo 
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co Freijeiro, um incêndio na floresta, datável dos séculos III ou IV610.  

 

 

Encontram-se também pequenas cenas de predação em

años de Valdearados (Iconographia, n.º 02), em cuja bordadura, 

integrados em rectângulos, quatro cães, nominados tal-qualmente os quatro 

ventos, perseguem coelhos e pequenos cervídeos. 

 

Mosaico de Cardeñajimento, dos 

finais do século IV, (n.º 04) 

Mosaico de Galatea, do século III ou IV (n.º 47) 

609 Aristóteles, História dos Animais, 44.  
610 Blanco Freijeiro 1978ª, 54-55, n.º 42, lám. 77. 
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r os de 

Mértola (Iconographia, n.º 79), no qual são evidentes, apesar do elevado grau 

de de

 

 

Para termi ar este sub-capítulo de

ainda um unicum na Hispânia romana. Trata-se, pois do emblema de origem 

helen

, por debaixo dos caulículos que se 

                                                

Recorte e um dos pequenos quadros 

com cães a perseguir herbívoros, neste 

caso, um coelho bravo (n.º 02) 

 d

 

Cenas de predação estão igualmente p esentes num dos mosaic

struição do mosaico, uma lebre (incompleta), uma leoa que amamenta 

uma serpente, veado, um leopardo e um leão a atacar ovinos (possivelmente 

cabras?).  
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 Pormenor de um mosaico com cena de 

predação, datável dos séculos VI ou VII, 

descoberto em Mértola (n.º 79) 

n dicado à “Caça e predação” referimos 

ística que ostenta uma incompleta representação de um gato a atacar 

uma ave (Iconographia, n.º 22), datada do período Júlio-Cláudio, e proveniente 

da antiga Emporium611. Conta com paralelos próximos em emblemas de Roma 

e de Pompeios, cujo exemplar apresentamos como mero complemento 

ilustrativo. Segundo Plutarco, o gato, pelas suas características morfológicas 

era considerado no antigo Egipto, porquanto: 

 «Na cúspide da curvatura exterior do sistro, existe um gato cinzelado com cara 

humana, e na parte inferior das suas hastes

 
611 Durán 1993, 346-347, n.º 107. 
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cimbreiam, vemos, por um lado o rosto de Ísis, e por outro o de Neftis. Com 

estes dois rostos os egípcios queriam designar o nascimento e a morte, 

porquanto o nascimento e morte são as mudanças e os movimentos a que os 

quatro elementos estão submetidos. O gato representa a Lua, por causa da 

variedade da sua pelugem, a sua actividade nocturna e a sua fecundidade. Diz-

se que este animal pare primeiramente um, depois dois, mais tarde três, logo a 

seguir quatro, cinco e por aí fora, até sete de cada vez, de maneira que, 

contando-os todos, somam vinte e oito, número igual aos dias da Lua. À partida, 

isto não passa de uma fábula; mas parece, no entanto, que nos olhos dos gatos, 

as pupilas se incham e dilatam na lua cheia, contraindo-se durante o curso 

deste astro. Quanto à figura humana dada ao gato, indica a inteligência e a 

razão que presidem às fases da Lua»612. 

 

 

Emblem  helenístico representando um gato a atacar uma ave, 

Pompei , século I 

* 

Durante a Tardo-Romanidade, co a deslocação das elites para o campo 

promoveu-se uma “urbanização” do ca o, o que contrastou com a retracção 

das c

 eco no adestramento militar e num desporto apenas 

reser
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os

 

m 

mp

idades, até então os principais motores sócio-económicos e culturais do 

Império, ou seja da romanidade. Este fenómeno sentiu-se igualmente na 

Hispânia, tendo-se constatado certa vulgaridade na adopção do gosto pela 

caça. Consequentemente, o dominus adoptou de uma prática de auto-

evergetismo, na qual se fazia representar, em heróicas caçadas, nos mosaicos 

dos seus palácios. 

Por outro lado, a cinegética para além de cumprir uma função básica, 

encontrava também

vado às elites. E é, sobretudo neste sentido, que a iconografia cinegética 

na ars musiua adquiriu, tal-qualmente outras temáticas, um carácter 

 
612 Plutarco, Ísis e Osíris, 63.  
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estereotipado que “importou” da cidade adaptou-o e reproduziu-o no espaço e 

no tempo, sendo possível encontrar no século IV um momento de síntese de 

valores que transitaram neste processo de osmose. Consequentemente, 

surgem nos mosaicos das uillae representações do caçador vencedor junto da 

presa abatida, ou do cavalo-herói, tal-qualmente os de corrida, com penacho 

sobre a testa.  

Durante a Tardo-Romanidade, a maioria da população habitava o campo, 

e os tempos em que a cidade impusera as suas normas ia-se esvanecendo na 

mem

ático, pois as 

remin

o proporcionada pela 

insta

s, reproduzindo-os, não só nos espaços sagrados, 

mas 

ória das gentes, cada vez mais apegada ao modus uiuendi rural. Se o 

pater familias habitava a pars urbana da sua uilla, os servos e homens livres 

que cuidavam do fundus – com excepção dos que serviam nas casas – 

moravam em cabanas dispersas ou aglomeradas nos casales.  

Todavia, e conhecendo o apego do “romano” ao mundo natural, parece-

nos que este processo tenha sido demasiadamente traum

iscências do nobre fundiário impeliam-no para uma memória já 

longínqua dos seus antepassados que apreciavam os bosques onde caçavam 

livremente. E foi essa paisagem (parcialmente) intocada que se assumiu 

naturalmente como um dos principais factores de vida. 

Um século depois, já em plena época suevo-visigótica, a desagregação do 

modelo sócio-cultural e económico do modelo roman

bilidade que então se vivia, também os mosaicos perderam o seu sentido. 

A decadência das uillae, como consequência deste fenómeno complexo tornou-

se numa realidade hoje constatada pelos numerosos mosaicos que ostentam 

remendos, quer em tessellae, quer em opus Signinum. Os opera musiua, tal 

como a vida nas uillae sofreram um processo de contracção ou de abandono. 

Abandono por vezes definitivo, outras evidenciando uma ocupação distinta da 

fidalguia que ali habitara. 

Com a progressiva cristianização do território, a ars musiua foi também 

absorvendo os novos signo

também domésticos e funerários. Este fenómeno repetiu-se até que a 

Ecclesia, a única instituição com força catalisadora num Império que se 

rompia, proibiu que se pisassem os emblemas cristãos, contribuindo, deste 

modo, para que no Ocidente o mosaico encontrasse o seu fim durante o 

período suevo-visigótico.  
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i x .  
A N I M A L I A  Q V A E  L A C T E  A L V N T V R  N O S  

M O S A I C O S  R O M A N O S  D A  P E N Í N S U L A  

I B É R I C A :  F I S I O L O G I A ,  

C O M P O R T A M E N T O  E  S I M B Ó L I C A  
 

Com o estudo dos animalia quae lacte aluntur nos opera musiua na 

Antiguidade e Tardo Antiguidade pretendemos também percepcionar não só o 

seu posicionamento estético-simbólico e cultural, mas ainda o papel sócio-

económico que desempenharam naqueles já longínquos tempos. De facto, a 

partir da análise iconológica dos mosaicos que tivemos oportunidade de 

referenciar e nos escritos de autores antigos a que tivemos acesso, foi-nos 

possível alcançar a dualidade com que os romanos – na sua acepção global – 

encaravam os mamíferos.  

Este posicionamento ambíguo, que fomos notando ao longo da presente 

tese, não foi ultrapassado e aparentemente era comum aos povos de origem 

indo-europeia que bordejavam o mare nostrum, denotando-se até algumas 

influências – decerto mais esbatidas – dos povos semitas. Pois, na verdade, se 

existiam animais que agiam como catalisadores religiosos e ombreavam com 

os deuses no Olimpo, também era verdade que se encontravam nos ludi. Nesta 

perspectiva, parece-nos viável que os ancianos sacrifícios de animais – 

geralmente correlacionados com uma ou outra divindade – detinham um cariz 

eminentemente religioso ou funerário e de agregação social: celebrar os deuses 

ou purificar os espaços, de modo a serem sacralizados ou, até, apelar aos bons 

anos agrícolas que eram fundamentais para garantir a sobrevivência das 

comunidades. 

Este sentido primevo, no entanto, foi-se perdendo e os ludi adquiriram o 

cunho de diversão. Inclusivamente, tornaram-se em espectáculos de massas, 

independentes dos fenómenos que haviam ditado a sua criação. Terá sido, 

pois, este um dos factores que sustentou a duplicidade de sentimentos em 

relação a muitos dos animais, sobretudo os que eram sacrificados nas arenas, 
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mas que em contextos diferenciados, como nos opera musiua ou em quaisquer 

outras manifestações artístico-religiosas, como, por exemplo, os ex uota, 

conservavam um cunho distinto. 

Assim, neste capítulo contextualizador dos mamíferos plasmados nos 

mosaicos que constituem o capítulo dedicado à Iconographia que integra a 

presente tese, adoptámos uma metodologia que nos permite também 

perspectivar os animalia quae lacte aluntur no dualismo já referido. Por 

conseguinte, destrinçado o número e espécie(s) de animais que se patenteiam 

nos opera musiua que apresentamos em quadro, dedicámo-nos à sua 

descrição morfológica, fisiologia e comportamento, e à simbólica613. Nos casos 

em que tal se afigurou viável, colectámos, sobretudo nas fontes coevas, os 

elementos fundamentais para a caracterização daqueles: 

Entretanto, porém, permite-me que elucide uma questão à primeira vista 

algo marginal. O problema em causa era este: será que todos os animais têm a 

noção das suas faculdades naturais? A resposta deverá ser positiva, a julgar 

pela correcção e presteza com que eles movem os membros, tal como para se 

para tanto fossem especialmente alertados; de facto, todo o animal tem um 

perfeito domínio das várias partes do corpo. O operário maneja com à-vontade 

as suas ferramentas, o piloto faz girar o leme na perfeição, o pintor aplica sem 

hesitar as múltiplas e variadas cores que dispõe para pintar um retrato e, entre 

a cera e o quadro, os olhos movem-se com toda a agilidade; do mesmo modo, 

também o animal sabe fazer do seu corpo tudo quanto quer. Habitualmente 

admiramos os dançarinos que sabem transmitir com as mãos toda a gama de 

situações e imitar com gestos a fluidez do discurso: essa faculdade que a arte 

lhes deu possuem-na os animais por natureza. Nenhum animal sente 

dificuldade em mover os seus membros, nem hesita no modo de utilizá-los. 

Assim que nascem já sabem como utilizá-los, vêm ao mundo dotados desse 

conhecimento, nascem por assim dizer já treinados. 

308

Há quem contraponha: “Os animais movem convenientemente os membros 

porque, se os movessem de modo diferente, sentiriam dor. Ou seja, para utilizar a 

                                                 
613 Na demanda das características fisiológicas, comportamentais e simbólicas dos 

animalia quæ lacte aluntur representados no presente trabalho, não pretendemos ser 

exaustivos, mas, tão-somente, oferecer ao leitor um conjunto de características que se 

nos afiguram como as mais representativas, ainda que algumas delas tenham ficado 

explicitadas ao longo do texto. 
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vossa expressão, eles são forçados: é o medo e não a vontade que os obriga ao 

movimento certo.” Este raciocínio é falso: os animais apenas se movem 

desajeitadamente quando são constrangidos, se se movem espontaneamente 

fazem-no com toda a destreza. E tanto não é verdade que é o medo da dor que os 

determina que, mesmo sob acção da dor, eles esforçam-se por realizar os seus 

movimentos naturais (…) todos os animais têm a noção das suas faculdades 

naturais e, por isso mesmo, utilizam expeditamente os membros; e a melhor 

prova de que eles fazem a sua entrada na vida já com essa noção está em que 

todo o animal se mostra imediatamente perito no uso das suas aptidões. 

(…) Esta objecção teria alguma razão de ser se eu tivesse dito que os 

animais percebiam a definição de “constituição natural”, e não essa própria 

constituição natural. É mais fácil de intuir do que explicar o que é a natureza 

(…). Semelhante à intuição que nós temos de possuir uma alma, embora dela 

ignoremos a natureza e a localização, é a intuição que têm os animais da sua 

constituição natural. É necessário que eles sintam a existência de algo que lhes 

permite sentir tudo o mais; é necessário que eles tenham o sentimento de algo a 

que obedecem, de algo que os condiciona (…)»614.  

FISIOLOGIA, COMPORTAMENTO E SIMBÓLICA  

1. Ovelha 

Fisiologia e comportamento 

Os carneiros pastam no local que lhes é determinado e alimentam-se de 

ervas. São, geralmente, mansos. Plínio referiu, a propósito, que são 

estúpidos615. Vivem em rebanhos, organizando-se por famílias, dormindo 

juntas para se aquecerem. São estranhas aos ruídos e, por isso, costumam 

procurar refúgio nos estábulos616. A sua sobrevivência deve-se à sageza do 

pastor e do seu cão, porque: 

                                                 
614 Séneca, Cartas a Lucílio, 121, 5-13. 
615 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia,  IX, 185. 
616 Aristóteles, História dos Animais, VIII, 3. 
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«se não os fizer mover, não mostram vontade de se pôr a andar. Se se deixam 

para trás, morrem, a menos que os pastores guiem os machos; nesse caso vão 

atrás»617. 

Ao fim da tarde de Verão, Opiano relata que os pastores conduzem os 

rebanhos de volta aos estábulos e os cordeiros, já providos de cornos, saltitam 

em redor das ovelhas618. Das ovelhas, aproveitava-se, em particular, o leite 

para consumo, fabrico de queijos e a lã para fabrico de vestuário, já que a sua 

carne não era muito apreciada.  

Este autor refere ainda a existência de rebanhos de ovelhas selvagens, 

velozes e com as cabeças armadas com cornos retorcidos, chegando a 

derrubar javalis. Segundo Toynbee, as ovelhas selvagens também foram 

usadas em uenationes, conforme se patenteia em alguns mosaicos, sobretudo 

africanos619. 

Simbólica 

A ovelha ocupou um lugar de destaque na Paideia Cristã, encontrando-se 

representada em inúmeros suportes, tais como no fresco do mausoléu de 

Caetennii, na necrópole do Vaticano, ou esculpida, por exemplo na frente de 

um sarcófago de mármore, descoberto em Roma. A ovelha – o borrego ou o 

cordeiro – é também a representação zoomórfica do Agnus Dei, que durante a 

Antiguidade Tardia surgiu associado à iconologia do Bom Pastor. Tema que 

derivou de modelos pagãos, com génese na Grécia Arcaica620. 

310

Plenamente adoptado pelo Cristianismo, simbolizava o rebanho de Deus, 

segundo a narrativa galesa do Mobinogi de Peredeu. De facto, a lenda galesa, 

já de origem cristã, refere a existência de dois rebanhos, separados por um 

curso de água e nas margens erguia-se uma árvore, metade ardia e a outra 

metade verdejava; um dos rebanhos era formado por ovelhas brancas e o 

outro por negras; sempre que uma ovelha branca balia, um borrego preto 

atravessava o ribeiro e tornava-se branco, ou seja, ascendia ao Céu, quando 

balia uma ovelha escura, um branca cruzava a água e na outra margem 

                                                 
617 Aristóteles, História dos Animais, VIII, 3. 
618 Opiano, De la Caza, I, 145. 
619 Toynbee 1996, 163. 
620 Toynbee 1996, 296-297. 
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tomava a cor escura, pois percorria o caminho inverso, ou seja, descia à 

terra621.  

2. Cabra  

Fisiologia e comportamento 

Para além das cabras domésticas existem também rebanhos de cabras 

selvagens, são mais ou menos do mesmo tamanho, mas mais peludas. Por 

vezes, sobretudo por causa das fêmeas, os bodes lutam entre si e só terminam 

a refrega quando um deles se dá por derrotado. As cabras, ainda segundo 

Opiano têm um canal estreito que passa através dos dentes até ao meio dos 

cornos, por onde passa o ar que vai direito ao coração e aos pulmões622.  

As cabras cuidam dos seus progenitores até provecta idade, levando-lhes, 

inclusive, alimentos frescos e as fêmeas são extremosas com as suas crias, 

pois, quando ameaçadas pelos caçadores gritavam-lhes: 

«Fujam queridos filhos, dos cruéis caçadores, para que não os assassinem 

e me façam a mim, vossa pobre mãe, que já não o seja». 

Os cabritos permaneceram imóveis e, ainda de acordo com Opiano, 

tomaram a voz humana e suplicaram aos venadores: 

«Em nome de Zeus da mesma arqueira te suplicamos: solta a nossa 

querida mãe e aceita como resgate tudo o que nós, infelizes te podemos oferecer 

por nossa pobre mãe, nós mesmos, desditados. Abranda o teu cruel coração, 

respeitando a lei dos deuses e em vez de uma mãe, se tu mesmo tens uma mar 

de idade na tua esplêndida idade»623. 

Simbólica 

O raio, para os gregos, era simbolizado pela cabra, cuja estrela se insere 

na constelação do Auriga, normalmente representada sobre as costas do 

cocheiro. Mas a cabra tinha outras conotações, para os órficos a alma do 

inciado era comparada com o cabrito caído no leite, ou seja o que se 

                                                 
621 Chevalier e Gheerbrant 1994, 496-497. 
622 Opiano, De la Caza, II, 335-340. Esta opinião é corroborada por Plínio-o-Velho, na 

sua Naturalis Historia, VIII, 202. 
623 Opiano, De la Caza, II, 360-370. 
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alimentava dos neófitos para, assim, ganhar a perenidade da vida. Para além 

desta associação ao orfismo, a cabra detinha também uma conotação 

dionisíaca, pois, as bacantes envergavam trajos confeccionados com pele de 

cabritos degolados nas orgias. Outras vezes, o cabrito representava Dioniso 

recém-nascido para uma vida divina. O próprio Zeus alimentara-se, enquanto 

criança, do leite da cabra Almateia animal que se veio a transformar numa 

ninfa e, depois, na deusa alimentadora e, finalmente, filha do Sol: 

«Em todas estas tradições, a cabra aparece como símbolo da ama-de-leite e 

da iniciadora, tanto no sentido físico como no sentido místico dos termos. Mas a 

sua conotação caprichosa implicaria também a gratuitidade dos dons 

imprevisíveis da divindade»624. 

3. Gazela  

Fisiologia e comportamento 

«(…) todos conhecemos as esplêndidas manadas de velocíssimas gazelas, 

igualmente a sua beleza, estatura e força»625. 

312
Era capturada no Egipto, na Etiópia, na Líbia e nas costas do Mar 

Vermelho, estando representada no mosaico da “Grande Caçada” de Piazza 

Armerina. Era um dos animais usados nas uenatio em anfiteatro, conforme se 

patenteia num mosaico do palácio de Istambul, a ser atacada por um par de 

leopardos. Estes animais eram também usados para o treino de cães de caça. 

A iconografia da gazela é diversificada, encontrando-se, inclusive representado 

num mural da casa dos Vettii, em Pompeios, numa cena de circo onde gazelas 

puxam bigas transportando cupidos, não faltando, inclusive, uma 

representação de naufragium626.  

Simbólica 

Simbolicamente, a gazela encontra muitas das suas características 

orgânicas associadas a uma relação do ideal espiritual, designadamente, a 

vivacidade, a velocidade, a beleza e o seu olhar penetrante627.  

                                                 
624 Chevalier e Gheerbrant 1994, 140. 
625 Opiano, De la Caza, II, 315. 
626 Toynbee 1996, 147; Chevalier e Gheerbrant 1994, 348-349. 
627 Chevalier e Gheerbrant 1994, 348-449. 
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4. Cervo/Veado 

Fisiologia e comportamento 

«[Os] cervos de pés velozes, de formosa cornadura, de grandes olhos 

galhardos, de espalda manchada (…) nadam no rio com a cabeça erguida (…)as 

narinas têm quatro orifícios, quatro condutores para a respiração; seu coração é 

débil, e cobarde é o espírito que alberga no seu interior; os cornos afilados que 

se elevam das suas cabeças lhes servem unicamente de adorno, porque nunca 

iriam combater com as suas cabeças contra ferozes bestas selvagens, e cães 

ferozes, nem sequer com as tímidas lebres de patas peludas»628.  

Os veados, por exemplo, procuram refúgio nas rochas escarpadas, de 

difícil acesso, onde se sentem seguros, longe dos predadores629. As corças, por 

sua vez, deixam-se capturar facilmente ao som da flauta ou do cantar 

melodioso, espojando-se no chão de prazer. Se dois caçadores as enredarem 

neste enleio facilmente as capturam, porém se mantiverem as orelhas em fita, 

não se deixam surpreender e desaparecem rapidamente630.  

Simbólica 

Os cervídeos pela renovação periódica da sua cornadura foram, muitas 

vezes, equiparados à árvore da vida. Simbolizaram, também por isso, o 

renascimento, os tempos de crescimento e a fecundidade. O cervo era um 

animal consagrado a Diana e o seu oposto, porque anunciava a luz. O veado, o 

gamo e o alce e possuíam as mesmas características psicológicas e simbólicas 

do cervo, ainda que este último fosse dotado de cariz psicopompo631. Os 

veados simbolizavam, também, o paraíso animal632. Além disso, costumavam 

renovar as hastes em lugares escondidos, acreditando-se que estas têm 

propriedades medicinais. No entanto, segundo Aristóteles, ninguém jamais viu 

tal haste, pois, diz-se: «lá onde os veados perdem as hastes»633. 

                                                 
628 Opiano, De la Caza, II, 180-190. 
629 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, VIII, 113. 
630 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, VIII, 114. 
631 Chevalier e Gheerbrant 1994, 185-186 e 678. 
632 Maciel 1996, 209. 
633 Aristóteles, História dos Animais, VIII, 5.  
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5. Boi 

Fisiologia e comportamento 

O boi é dócil por natureza. Possante, era usado nos trabalhos da lavoura 

e na tracção de pesados carros. Tem cornos e estes, 

«aderem mais à pele do que ao osso; daí que, na Frígia e noutras regiões, haja 

bois que abanam os cornos como se fossem orelhas»634. 

O boi é fogoso no amor e emprenha a fêmea numa só cópula, mas se a 

cobrição falar, a vaca necessita de vinte dias de descanso, antes de se 

proceder a nova tentativa de cobrição. Vive cerca de vinte anos e atinge a 

maturidade aos cinco anos. Ao contrário dos bois de trabalho, os que são 

destinados à condução de manadas são, por norma, castrados635. 

«Pastam em grupos com as companheiras habituais; basta que uma se 

tresmalhe, que as outras vão atrás. Eis a razão porque os pastores, se virem que 

lhes falta uma, vão logo atrás de todas elas»636. 

Simbólica 

314
O boi de trabalho, segundo o Plutarco, era celebrado entre outros 

animais: 

«Como motivos últimos deste culto, resta a sua utilidade e o seu valor 

simbólico. Entre eles, alguns são, simultaneamente, simbólicos e úteis. O boi, a 

ovelha, a mangusta, foram manifestamente honrados por causa da sua utilidade 

e serviços que nos prestam»637.  

6. Touro 

Fisiologia e comportamento 

«Um touro é o rei da manada, o chefe supremo de todos, que reina sobre os 

touros mais pequenos e sobre as fêmeas. A manada teme o seu poderoso chefe 

cornudo, e temem-no também as vacas do campo diante o seu feroz esposo 

quando muge. Porém, quando chega um touro que se tenha afastado da 

                                                 
634 Aristóteles, História dos Animais, II, 7. 
635 Aristóteles, História dos Animais, VI, 21. 
636 Aristóteles, História dos Animais, VIII, 4. 
637 Plutarco, Ísis e Osíris, 74. 
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manada, arqueando o seu poderoso colo, completamente só, contra outro que é, 

por sua vez, dono e senhor de outra manada, então se suscita entre ambos um 

feroz combate. 

Primeiro, frente a frente lançam olhares ferozes, sacode-lhes um forte 

estertor de ardente e selvagem raiva e, respirando feroz alento, escavam a terra 

com as suas patas, como se fossem atletas (…). 

Um de cada lado, desafiam-se chamando-se mutuamente com gritos de 

guerra. E quando soa a trombeta para o penoso combate, se acometem de forma 

brutal, e em seguida com os seus cornos ferem alternadamente o corpo de um e 

de outro. 

(…) Porém o vencido não pode suportar o jugo da escravatura; 

envergonhado e gemendo profundamente embrenha-se no sombrio bosque, e 

pasta só entre as rochas (…)»638. 

Apesar da sua força e espírito combativo, os touros se andam sós 

são, muitas vezes, vítimas de animais ferozes. 

  Simbólica 

O touro é força, ímpeto e o macho fogoso. Símbolo da força criadora é, 

também, o terrível Minotauro. Os touros são, pelas suas qualidades 

intrínsecas, e na tradição grega, consagrados a Posídon. E Zeus, para tomar 

Europa transmudou-se num touro branco. Nas religiões mediterrâneas de 

génese indo-europeia o touro tem um carácter superior e astral. Mas 

encontramos este mesmo carácter junto dos semitas, quando consagraram um 

touro à imagem de Deus639. Segundo Plutarco, Osíris é o mesmo que Dioniso. 

E os sacerdotes enterram o boi Ápis e quando carregam o seu corpo, as 

festividades são tal-qualmente as dionisíacas. Por conseguinte, muitas 

representações da deidade foram esculpidas pelos gregos na forma de touro. E 

as eleanas quando dedicam as suas preces a Baco, fazem-no com um «pé de 

touro». Para os argivos, Baco nasceu de uma vitela640. 

 

                                                 
638 Opiano, De la Caza, II, 45-75 (tradução livre da autora). 
639 Chevalier e Gheerbrant 1994, 650. 
640 Plutarco, Ísis e Osíris, 35. 
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7. Esquilo  

Fisiologia e comportamento 

As caudas os esquilos têm mais pelos do que o resto do corpo, servindo-

lhes de abrigo. Quando atacados, distendem-se porque a sua pele, muito rija, 

resiste bem aos golpes e às dentadas. Os esquilos fazem provisões de 

alimentos para o Inverno641. 

Simbólica 

Considera-se que os esquilos têm capacidade para prever tempestades. 

Por isso, as entradas das suas tocas são sempre escavadas nas árvores no 

sentido contrário ao do sopro do vento, com o intuito de se protegerem 

melhor642.   

8. Coelho/Lebre  

Fisiologia e comportamento 

São animais lunares porque nocturnos, sendo também tidos como uma 

cratofania da própria Lua: passam os dias recolhidos nas suas tocas e, à 

noite, vagueiam pelos matos, desaparecendo silenciosamente nas sombras do 

breu. São fecundos e, por isso, regeneradores da “Terra-Mãe”. As lebres, de 

acordo com o texto de Opiano, têm o corpo pequeno e peludo; as suas cores 

são diversificadas e os seus olhos cintilantes. Sem sono, nunca dormem 

mesmo durante a noite, ocupando-se, então, «da tarefa do amor»643.  

316

Simbólica 

Para os romanos, todavia, os coelhos eram indissociáveis de Hades e 

fazedores de túneis tendo, segundo Marcial, dado a ideia aos humanos para 

explorarem minas. Na Hispânia, território rico em minérios, os coelhos surgem 

já associados aos mitos celtibéricos. E Adriano mandou cunhar uma série 

provincial de numismas ostentando, no reverso, coelhos. Estrabão escreveu 

                                                 
641 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, VIII, 138. 
642 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, VIII, 138. 
643 Opiano, De la Caza, III, 505-515. 
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que os coelhos eram regularmente caçados na Península Hispânica e Plínio 

mencionou a sua extrema fecundidade644.  

9. Javali  

Fisiologia e comportamento 

Dos animais selvagens, o javali destaca-se pelas suas características 

aguerridas e pelo seu extraordinário e brutal apetite sexual, não raras vezes 

submetendo as fêmeas de forma brutal, e, chega, por vezes, 645. Adiantando 

Opiano que o javali possui uma força de fogo interior, que, por vezes, deixa 

queimaduras nos cães que os perseguem e atacam646.   

Simbólica 

A simbólica do javali tem origens remotas e abrange o universo indo-

europeu. Desses tempos recuados poder-se-á estabelecer uma analogia do 

animal solitário com o retiro espiritual dos druidas. A caça ao javali tem pois 

representado a perseguição do temporal ao espiritual. Na Gália era, também 

por isso, frequente nas insígnias militares. O javali vivia numa estreita 

comunhão com a floresta e, inclusivamente, alimentava-se das sagradas 

folhas e bolotas dos carvalhos647. 

10. Urso  

Fisiologia e comportamento 

Segundo Aristóteles, o urso é um dos raros animais que hibernam, pelo 

menos, quarenta dias, crendo-se que nas duas primeiras semanas não se 

mexe e, nas outras, mantém-se quieto, porém, activo. É durante esse tempo 

que nascem as crias, que apenas deixam o abrigo na Primavera:  

                                                 
644 Toynbee 1996, 202-203; Chevalier e Gheerbrant 1994,  402-403.  
645 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, VIII, 105, refere também a cópula brutal dos 

javalis. 
646 Opiano, De la Caza, III, 375-385. 
647 Chevalier e Gheerbrant 1994, 385. 
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«Até se diz que, à força do jejum, o urso fica com as paredes do intestino quase 

coladas»648. 

Quando perseguidas, as fêmeas empurram as crias e transportam-nas, 

procurando refúgio nas árvores, na mata ou nos covis649. 

O urso é um animal feroz e astuto. Está coberto por um pêlo espesso e 

áspero. Os seus dentes aguçados são mortíferos e o olhar é penetrante. De 

corpo ágil e com a cabeça larga, patenteia mãos e pés semelhantes aos dos 

homens. Entregam-se facilmente à paixão amorosa. Depois de parir lambe as 

crias e deixam-se ficar no covil até ao fim do Inverno e a vegetação despontar, 

esplendorosa, na Primavera650. 

Possui tal força que não hesita em atacar veados, touros e javalis e, caso 

o faça de surpresa, normalmente tem êxito. Mas o urso é essencialmente 

omnívoro, come fruta, legumes e destrói colmeias em busca do delicioso 

mel651. 

Simbólica 

318

Para os celtas, o urso constituía a insígnia da classe guerreira, e, nesta 

perspectiva, opunha-se ao javali, porquanto aquele simbolizava a classe 

sacerdotal. Na mitologia grega, no entanto, o urso era um dos animais-símbolo 

de Ártemis, como tal e pela sua grandiosidade e ferocidade, o seu instinto era 

também lunar e nocturno, ctoniano, e intrinsecamente ligado «às paisagens 

internas da terra-mãe».  

11. Cão  

Fisiologia e comportamento 

Na verdade, o cão encontra-se essencialmente representado em cenas de 

caça e de género como, por exemplo, num mosaico onde uma criança 

transporta um cachorrinho ao colo; em estatuetas, designadamente um terrier 

do norte da Britania, um galgo da Alemanha, e um outro galgo proveniente de 

Gloucesterhire; o relevo tirado de perfil de um cão vigoroso, em passada larga 

                                                 
648 Aristóteles, História dos Animais, VIII, 17. 
649 Aristóteles, História dos Animais, VIII, 6. 
650 Opiano, De la Caza, III, 145-160. 
651 Aristóteles, História dos Animais, VII, 5. 
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patente na tampa do sepulcro de SYNORIS, no columbário de Vigna Codini, 

em Roma. Para além destes exemplos que retratam o cão como animal de 

companhia e de caça, há ainda que recordar, o célebre mosaico pompeiano, 

com a sua não menos famosa frase: CAVE CANEM, que apela ao sentido 

apurado de guardaria dos seus donos e dos respectivos bens652. 

Simbólica 

Sobre os cães e as suas características psicológicas Plutarco, na sua obra 

Ísis e Osíris, escreveu o seguinte: 

«Por exemplo, os egípcios não dão a Hermes o nome de cão, mas tendo em 

conta a boa vigilância que este animal presta, a sua constante guarda, a 

sagacidade com que, para nos servirmos dos termos de Platão, sabe distinguir os 

seus amigos dos seus inimigos, reconhecendo uns e ignorando outros, atribuem 

todas estas qualidades ao mais sagaz dos deuses».  

 (…)  

Guiada por cães, encontrou-a depois de grandes e difíceis trabalhos. 

Encarregou-se da sua alimentação, e esta criança, que tem o nome de Anubis, 

transformou-se em seu acompanhante e guardião. Diz-se que foi destinado a 

proteger os deuses, da mesma maneira que os cães protegem os homens»653. 

Uma das principais características era a de guia do homem na luz do dia 

e, por outro lado, assinalando-lhe o caminho na noite da morte, detém, 

também por isso, um carácter psicopompo na generalidade das culturas 

ocidentais654. O cão era igualmente considerado um símbolo da cura e, nesse 

sentido, acompanhava as divindades dedicadas à prática da medicina655. Era 

também um animal cujo comportamento se pautava pela fidelidade. 

 

 

                                                 
652 Toynbee 1996, 118-120. 
653 Plutarco, Ísis e Osíris, 11 e 14. 
654 Chevalier e Gheerbrant 1994, 152. 
655 Maciel 1996, 209. 
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12. Loba/Lobo  

Fisiologia e comportamento 

As matilhas de lobos eram exterminadoras de ovelhas e de rebanhos de 

cabras, por isso, quando estavam perante um lobo morto, baliam 

incessantemente. O canis lupus é muito semelhante a um cão grande de 

pastoreio.  

Opiano identificou cinco raças de lobos, o de pelagem cinzenta. Os 

ruivos, com barriga de cor clara e os membros cinzentos bem torneados, de 

maiores dimensões e mais veloz; uiva muito alto e salta sobre as presas, 

movendo a cabeça e observando-as com os seus olhos cinzentos. Outro com 

pernas altas que é o mais veloz de todos e chamam-lhe “falcão” e “saqueador”. 

Um lobo, prateado no lombo e na cauda, que habita as altas montanhas, mas 

no Inverno, impelido pela fome, atreve-se a aproximar-se das cidades. E, 

finalmente, o dos montes de Amano: chamam-lhe “lobo dourado”, tem 

abundante e brilhante pelo e possui imensa força656.  

320

Simbólica 

Na verdade, a Loba que alimentou os gémeos no mito romano não só não 

é detentora do carácter selvagem, nem, tão-pouco é figura libertina, assim 

como não será associável ao símbolo da luz solar (porque vê de noite), nem a 

Apolo. De facto, a subjectividade dos símbolos traduzem critérios valorativos, 

por vezes de sinal oposto, por isso a Loba romana não é celeste, nem solar, é 

chã, uma vez que o animal permanece associado à ideia de fecundidade, logo é 

terreno, senão mesmo ctónico. Neste horizonte, poder-se-á, pois, encontrar 

uma justificação para o reduzido número de mosaicos evocativos do grande 

mito fundacional, designadamente na Península Ibérica.  

Morto o lobo, era costume fazer-se com a sua pele curtida um tambor de 

Dídimo, e o seu poderoso som, de uma só nota, sobrepunha-se a todos os 

outros instrumentos musicais. Estava igualmente associado ao culto de 

Cíbele, em cujos rituais ocupava um lugar de destaque657. 

 
                                                 
656 Opiano, De la Caza, III, 300-320. 
657 Opiano, De la Caza, III, 285. 
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13. Raposa  

Fisiologia e comportamento 

Horácio refere «os sentimentos que se escondem sob a pele da raposa» e 

Esopo, nas suas fábulas, vai revelando as principais características deste 

mamífero que é – tal como o caracterizamos hoje – matreiro, manhoso, 

desconfiado, oportunista, etc.  

Simbólica 

A raposa, símbolo da fertilidade, tinha também algum poder psicopompo 

na condução das almas, como parece atestado nas tradições célticas. Em 

Roma, durante o festival de Ceres, no Circo Máximo havia o costume de se 

incendiarem as caudas das raposas, por vezes atadas três a três, e deixavam-

nas arder até à morte658. Este episódio de remota origem, conduz-nos a uma 

criança que atou um molho de feno a uma raposa e deitou-lhe fogo. O animal 

em pânico desatou a correr pelos campos de trigo, incendiando-os. Como 

consequência aquele foi um ano de fome. Este episódio remete-nos para 

Sansão, quando este, depois de capturadas trezentas raposas, largou-as a 

arder pelos campos de cultivo dos filisteus, dobrando a sua resistência através 

da fome. Esta narrativa de origem semita confunde-se com a celebração indo-

europeia a Ceres, na noite de 19 de Maio. Num fresco cristão, do século IV, 

estão pintadas três raposas atadas pelas caudas, numa interpretação livre das 

três centenas de animais aos quais o herói bíblico lançou o fogo659. Acreditam, 

também, que o sebo de raposa é bom para curar certas doenças dos 

equídeos660.  

 

                                                 
658 Maciel 1996, 208, fig. 47. 
659 Toynbee 1996, 102. 
660 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, XXVIII, 65: Sebum vitulinum capitis ulceribus cum 

sale tritum utilissimum. Laudatur et vulpium adips, sed praecipue felium fimum cum 

sinapis pari modo inlitum, caprini cornus farina vel cinis, magisque hircini, addito nitro 

et tamaricis semine et butyro oleoque, prius capite raso; mire continent ita fluentem 

capillum, sicuti carnis cinere ex oleo inlita supercilia nigrescunt. 
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14. Cavalo 

Fisiologia e comportamento 

Os cavalos vivem, em média, entre dezoito e vinte anos, mas alguns 

chegam a atingir os vinte e cinco ou trinta anos e, em caso excepcionais, 

podem viver até aos cinquenta anos. Os machos vivem menos tempo do que as 

fêmeas661. 

Simbólica  

Associado às profundezas da terra, o cavalo – que, no âmbito da 

representação órfica se nos afigura descontextualizado –, encontrou o seu 

destino intrinsecamente associado ao do homem porque o transportava. O 

cavalo era, também, filho da noite, conduzindo o homem através das trevas. 

Ao nascer do dia, tornava-se sol e ascendia aos céus. Acreditava-se, também, 

que uma ferradura de cavalo, guardada em qualquer sítio, curava os soluços, 

desde que se lembrasse onde a havia colocado662. 
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15. Asno 

Fisiologia e comportamento 

«Inclusivamente entre os animais domésticos, consagrou-se-lhe o mais 

estúpido de todos: o asno; e entre os selvagens, os mais ferozes: o crocodilo e o 

hipopótamo»663. 

A burra amamenta a cria até aos seis meses, mas depois, e apesar de a 

proteger, já não a deixa mamar664. Os romanos olhavam o burro doméstico 

com antipatia e desprezo. Consideravam-no estúpido e teimoso, mas era muito 

resistente capaz de transportar grandes pesos e, em África, era também 

utilizado para lavrar a terra, segundo referência de Plínio: uilis asellus665. O 

asno era igualmente utilizado na Hispânia e noutras regiões. 

                                                 
661 Aristóteles, História dos Animais, VI, 22 
662 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, XVIII, 1. 
663 Plutarco, Ísis e Osíris, 50 
664 Aristóteles, História dos Animais, VI, 22. 
665 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, XVII, 3. 
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Preferencialmente como animal de trabalho esforçado e de baixa manutenção, 

ao contrário do cavalo666. 

Simbólica  

Apesar da conotação redutora que lhe está associada, o burro 

transportou a arca que serviu de berço a Dioniso, sendo-lhe também, por isso, 

consagrado. Além do mais é uma das personagens que integram o cortejo 

dionisíaco, transportando o licencioso e ébrio Sileno. 

16. Onagro  

Fisiologia e comportamento 

Segundo Aristóteles os onagros tinham:  

«(…) um aspecto parecido [e] tal como os burros selvagens se parecem com 

os domésticos; o próprio nome denuncia a semelhança. Estes onagros são, de 

resto, tal como os burros selvagens, notáveis pela velocidade. São animais que 

se reproduzem entre si. E eis a prova: houve uns tantos que vieram para a Frígia 

no tempo de Fárnax, pai de Farnabazo, e ainda hoje lá existem. Neste momento, 

ao que se ouve dizer, restam três, mas já chegaram a ser nove»667. 

Nativos de África, Síria e Ásia Menor668, os onagros segundo Opiano – 

concordando com Aristóteles – são ágeis e rápidos como o ar. São impetuosos 

e de pés velozes como um furacão, ditam-lhe também o destino das corridas 

de circo. De olhos brilhantes e corpo forte e prateado, com uma risca negra 

que cruza o colo, franqueada por listas brancas, o onagro alimenta-se de feno 

e pasto. As manadas de onagros deambulam pelos pastos, mas, ao cair da 

noite, refugiam-se na floresta. 

Um macho possui várias fêmeas, e quando nasce uma filha, o pai lambe-

a retirando as impurezas do parto. Quando nasce um macho, o onagro, antes 

pelo contrário, tem uma atitude agressiva, mordendo os genitais da pequena 

cria, ante os lamentos da sua fêmea enfraquecida: 

                                                 
666 Toynbee 1996, 193-197. 
667 Aristóteles, História dos Animais, 36. 
668 Toynbee 1996, 192. 
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«Esposo, esposo, porque é que o teu rosto se endurece e os teus olhos que 

antes eram brilhantes estão vermelhos? Tu não estás contemplando o rosto da 

Medusa que transforma em pedra, nem uma venenosa cria da implacável 

serpente, nem o cachorro sem lei da leoa que ruge nas montanhas. 

O filho que pari, desditosa mãe, o filho que nós rogávamos aos deuses, a 

teu próprio filho queres mutilá-lo com as tuas mandíbulas?; detém-te querido, 

não o mutiles? Porque é que o me mutilaste? Que vil acção cometeste? Tu 

transformaste o teu filho em nada e deixaste o seu corpo completamente cego. Ai 

de mim infeliz pelo meu inoportuno parto! E tu, desventurado filho do mais 

ímpio pai! Desdita a minha, três vezes miserável, que pari um filho em vão, e 

desgraçado de ti, ó filho, não mutilado pelas garras de leões, mas pelas odiosas 

mandíbulas de leão de teu pai»669. 

Simbólica 

O onagro, pelo seu carácter bravio e mau temperamento, simboliza o 

homem selvagem. Significa também os ascetas solitários que habitam no 

deserto670. 
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17. Gato 

Fisiologia e comportamento 

Para Opiano, o gato é um animal pérfido, também porque assalta os 

ninhos das aves domésticas e deixa, por longo tempo, as suas pequenas crias 

sozinhas671. No entanto, a sua adopção como animal doméstico deveu-se a 

influências gregas e terá ocorrido por volta do século V ou IV a.C., datando 

dessa época a iconografia mais antiga acerca dos felinos. Apuliano, dedico-

lhes parte da sua obra pictórica. 

Séneca questionou-se porque é que as aves de capoeira temiam os gatos 

e não os cães672. E Plínio descreveu o asseio dos gatos ao cobrirem os seus 

excrementos673. Opiano constatou, ainda, que durante o Inverno, os seus 

corpos estão embriagados pelo sono, mas, mal chega a Primavera, despertam 

                                                 
669 Opiano, De la Caza, III, 185-230 (tradução da autora). 
670 Chevalier e Gheerbrant 1994, 134 e 487. 
671 Opiano, De la Caza, II, 575. 
672 Séneca, Cartas a Lucílio, 121, 19. 
673 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, X, 94. 
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do torpor, sacodem-se e abrem os olhos, contemplam o sol com renovado 

deleite e recomeçam a vida674. 

Simbólica 

Para os romanos, o gato doméstico não era detentor de nenhuma 

característica específica de zoomorfismo. No entanto, foi vastamente 

reapresentado, não só em mosaicos, mas também em pequenas esculturas675.  

18. Leão/Leoa  

Fisiologia e comportamento 

Aristóteles definiu o carácter do leão, nos seguintes termos:  

«(…) é de considerar as diferenças no que prioritariamente respeita à coragem e à 

cobardia, e a seguir, mesmo tratando-se de animais selvagens, à meiguice e à 

agressividade. Assim, o leão, quando está a comer é muito agressivo; mas se não 

tiver fome ou se estiver alimentado, é muito dócil. Por instinto, nem é 

desconfiado nem alimenta suspeitas. Brinca facilmente e até pode ser afectuoso 

com os outros animais com quem tenha sido criado e a que esteja acostumado. 

Quando se sente na mira dos caçadores, não foge nem se esconde, e mesmo se 

se vir forçado pelo número de perseguidores, em bater em retirada, afasta-se 

lentamente, sem apressar o passo, até olhando para trás de vez em quando. 

Todavia, se chegar à floresta, foge a toda a velocidade até se encontrar de novo 

em espaço aberto»676. 

É carnívoro, como os animais selvagens que possuem dentes de serra. 

Depois de se alimentar com uma presa, que devora e engole em grandes 

parcelas, e dependendo do seu tamanho, pode ficar satisfeito por dois ou três 

dias677. 

 

 

 

                                                 
674 Opiano, De la Caza, II, 575-580. 
675 Toynbee 1996, 87-90. 
676 Aristóteles, História dos Animais, 44. 
677 Aristóteles, História dos Animais, VII, 5. 
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Simbólica  

Para além de uma conotação báquica porque se lhe atribuiu 

responsabilidade na morte de Dafnis, conforme se pode depreender da leitura 

da Écloga V, de Virgílio: 

Nas feras montanhas e selvas se ouvem 

Dos leões africanos os gemidos 

Ressoar, tua morte, ressentindo…678 

era também o “rei dos animais” e cheio de soberba, de poder, de sabedoria e  

de justiça. Ofuscava-se, no entanto, no seu próprio brilho e, por vezes, 

transmudava-se em tirano, outras tantas transmitia uma “força tranquila”. 

Por isso, encontrava-se associado à realeza na Arábia, Síria, Mesopotâmia, às 

monarquias helenísticas, aos magistrados e imperadores romanos. O leão 

ocupou na mitologia um importante lugar na iconografia, ao transportar a 

Magna Mater no seu carro, como aliás, se patenteia numa pátera de prata 

publicada por Toynbee679.  
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19. Tigre/Tigre fêmea  

Fisiologia e comportamento 

Para Opiano, o tigre sobressai entre os mamíferos selvagens, tal como o 

pavão se distingue dos animais do ar. É semelhante às leoas, mas a sua pele 

apresenta-se jaspeada e com riscas purpúreas. Os seus olhos são ferozes, o 

corpo é forte e, de todos os animais selvagens, é o mais rápido, pois corre 

tanto como o vento do Oeste, seu pai680. 

As fêmeas defendem até à exaustão as suas crias, como, aliás, se 

patenteia num mosaico de Antioquia, onde o tigre fêmea se atira contra o 

uenabulum; e, em Piazza Armerina, no qual um cavaleiro, a galope, chama a 

atenção do tigre fêmea com uma cria na mão, sendo perseguido pelo animal 

em fúria681. Eram também animais comummente presentes no anfiteatro e 

nas cenas de uenatio. 

                                                 
678 Virgílio, Éclogas, V, 45-50.  
679 Chevalier e Gheerbrant 1994, 401; e Toynbee 1996, 78-79. 
680 Opiano, De la Caza, III, 345-355. 
681 Toynbee 1996, 69-82. 
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Simbólica  

Representa a ferocidade no seu estado puro, a força e a longevidade. É 

intrinsecamente um felino, essencialmente nocturno e um ágil caçador pelo 

que integra a classe guerreira. Originários da Índia, os tigres carregaram 

Dioniso no seu regresso vitorioso:  

Ó Dafnis: Dafnis ao Carro de Bacho 

Jungir instituio d’Armenia os Tigres;  

Dafnis nos ensinou também as danças 

Em honra de celebrar Bacho, e os Thyrsos, 

De parras tecer e de frescas heras682. 

20. Leopardo 

Fisiologia e comportamento 

As fêmeas, ao contrário da maioria das espécies, são mais aguerridas do 

que os machos683. E, tal como as panteras, existem duas espécies desta raça. 

Uns são pequenos e atacam sobretudo coelhos, parecendo coincidir esta 

descrição com o lince, animal outrora abundante e disperso pela Península 

Ibérica. Outros são maiores e alimentam-se sobretudo dos grandes cervídeos. 

A sua visão é penetrante. Os linces são Africanae bestiae e eram importados 

pata a Europa e províncias orientais, ainda que os romanos tivessem 

dificuldade de os distinguir das chitas.   

O leopardo, quando se apercebe que outros animais o pressentiram, 

esconde-se e aguarda a melhor altura para os capturar, mesmo que sejam 

veados684. 

Simbólica  

Para os egípcios o leopardo simbolizava o mal, daí que os sacerdotes se 

cobrissem com uma pele deste animal para presidirem às cerimónias 

fúnebres. Com aquele gesto exprimiam a vitória do bem sobre o mal. A 

propósito do leopardo integrar não só os pauimenta, mas também assumir-se 

                                                 
682 Virgílio, Éclogas, V, 50-55. 
683 Aristóteles, História dos Animais, VIII, 1.  
684 Aristóteles, História dos Animais, VIII, 6. 
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como uma personagem báquica, terá, de certo modo, a ver com as suas 

características intrínsecas – ainda que os romanos não distinguissem com 

clareza os leopardos das chitas, “usando-os” quase indistintamente685 – 

porquanto, desde tempos remotos, este felino era associado à vitória e à 

supremacia, em suma, à realeza: 

«Os sacerdotes egípcios cobriam-se com uma pele de leopardo para presidir 

às cerimónias fúnebres. Esta pele simbolizava o génio do Seth, o deus do mal, o 

adversário dos humanos e dos deuses. Enfarpelar-se significava que Seth tinha 

sido imolado, que o adversário fora vencido, e que a pessoa trazia sobre si 

simultaneamente o testemunho e a virtude mágica do sacrifício. O sacrifício 

assim certificado preservava dos malefícios dos espíritos maus, que vagueiam 

em torno dos defuntos (…). O leopardo é símbolo de altivez (…). É também um 

animal caçador. Parece estar de várias maneiras com Nemrod e pode se tomado, 

mais geralmente, como um símbolo de casta real e guerreira, sob o seu aspecto 

agressivo. Simboliza a ferocidade, ao mesmo tempo que a habilidade e a 

força»686. 

Para os romanos, todavia, o leopardo acompanhava Dioniso e era uma 

das personagens correlacionadas com a divindade. A sua iconologia associada 

a Baco é bastante antiga e encontra-se já patente nos pebble mosaics 

helenísticos, de Pela. Por vezes, acompanha o deus ou Ariadne e, noutras, 

surge transportando Baco-menino, conforme constatámos nos pavimentos 

alusivos aos Tigerreiter, ou surge avulso, normalmente junto a uma cratera687. 
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685 Toynbee 1973, 83. 
686 Chevalier e Gheerbrant 1994, 405. Plutarco mencionou, ainda a respeito do tigre, 

uma narrativa grega, na qual justificava a razão pela qual o mesoptâmico rio, outrora 

Sólax, se passou a denominar Tigre. Segundo a lenda, na tentativa de seduzir uma 

ninfa asiática, Alfesibeia, por quem se apaixonara, Dioniso, transformando-se num 

tigre perseguiu-a, mas abeirando-se do curso de água, a ninfa, sem ter por onde fugir, 

deixou-se capturar pelo deus metamorfoseado que a fez atravessar o rio em 

segurança. Medo, o filho da ninfa e herói dos Medos, rebaptizou o rio em memória da 

união da fera e da sua mãe nas caudalosas águas (Idem, 646).  
687 Toynbee 1996, 82-87. 
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21. Pantera  

Fisiologia e comportamento 

Existem dois tipos de panteras, umas maiores e mais robustas e outras 

de tamanho menor, porém revelam igual valentia, os seus olhos são 

vermelhos, como que incendiados pelo fogo. São animais ferozes e mortíferos, 

são velozes na corrida e valentes no ataque. Em tempos, Baco deu-lhes a 

provar as uvas e elas passaram a alegrar-se com o vinho que recebiam nas 

suas bocas, e, depois de embriagadas eram facilmente capturadas688.  

Simbólica  

Animal dionisíaco, por vezes, substituía os tigres na condução da biga 

báquica e, esse carácter estava também expresso na capacidade das bacantes 

se metamorfosearem em panteras ganhando, assim, uma característica 

sagrada. 

22. Elefante  

Fisiologia e comportamento 

Segundo Aristóteles, o elefante era tido como um dos animais mais 

inteligentes:  

«Entre os animais selvagens, o elefante é o mais manso e o mais fácil de 

domesticar. São inúmeras as coisas que ele aprende e que é capaz de 

compreender; até prostrar-se diante do Grande Rei lhe ensinaram. Tem os 

sentidos bem apurados e uma inteligência que se manifesta de diversas 

maneiras»689.  

Paciente, e obediente ao homem, transformou-se, no Mundo Antigo, num 

verdadeiro “carro blindado”, como sucedeu na batalha de 331 a.C. E, mais 

tarde, no famoso exército de Aníbal que, ultrapassando os Alpes, atacou os 

romanos no seu próprio território, com os seus elefantes africanos, 

provenientes do Atlas. Quando Lucius Caecilius Metellus venceu Asdrúbal e o 

seu exército de elefantes, a Gens Caecilia passou a usar o elefante como 

                                                 
688 Opiano, De la Caza, II, 75-80. 
689 Aristóteles, História dos Animais, 46. 
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emblema. E os romanos acabaram também por recorrer aos paquidermes de 

guerra, que passaram a integrar os exércitos, sendo ainda no século IV da Era, 

usados pelas legiões. 

 Muito provavelmente, este episódio traumatizante no âmbito da II 

Guerra Púnica e a banalização da presença dos elefantes junto das legiões, 

terão influenciado, de certo modo, o gosto pela sua iconografia. Este gosto 

está, entre outras representações iconográficas, expresso numa estatueta de 

terracota, com um elefante de guerra, descoberta em Pompeios (Museu 

Nacional de Nápoles), ainda que a iconografia do elefante e a sua simbologia, 

porém, recuam para lá da mencionada estatueta pompeiana. 

Para os romanos, durante o Império, o elefante africano personificava 

aquele território e encontra-se plasmado em inúmeros objectos artísticos e 

utilitários. O elefante era o mamífero mais espectacular e popular, tendo sido 

contemplado em diversas séries numismáticas já cunhadas durante o Império.  

Simbólica  

Existia a crença de que o elefante era protegido por Hélios e, por isso, 

personificava também a luz, a vida e a vitória sobre o sombrio, conforme se 

encontra pintado em candelabros pompeianos, isto para além de um singular 

relevo de um sarcófago, também proveniente daquela malograda cidade, onde 

se está esculpido o triunfo indiano de Dioniso, porém montando um elefante. 

A leitura anatómica do animal remete-nos, no entanto para um exemplar 

africano690. E num fresco da Via dell’Abbondanza encontra-se representada 

Vénus transportada numa quadriga puxada por elefantes. Acreditava-se ainda 

que, pela sua longevidade, o elefante, simbolizava a eternidade, daí encontrar-

se nele também um sentido de perenidade: 
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«A notable exemple of their funerary significance as the simbols of conquest 

death and of eternal life beyond the grave is the stone figure of an elephant 

discovered in one of the rock-cut chamber tombs in the necropolis of Carmona 

(Carmo) near Seville. It is possible that the miraculum (portent) out of regard for 

which Augustus dedicated four obsidian elephants in the temple of Concord in 

Rome had some other-worldly imitacion»691. 

                                                 
690 Toynbee 1996, 32-54. 
691 Toynbee 1996, 54. 
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No entanto, e apesar da reverência tida para com o elefante, este foi 

também um animal utilizado nos jogo. Tendo chegado a existir o cargo de 

procurador de elefantes, que cuidava da sua importação de África e da 

Índia692.  

Fisiol

quaisquer

Os órgãos internos que possui são como os do cavalo e os 

ro»693.  

Simb

Segu

undo se diz, este animal, depois 

de matar o pai, viola a mãe e junta-se a ela»694. 

Fisiol

nadamente, que o camelo tem 

duas bossas e o dromedário, apenas, uma695. 

           

23. Hipopótamo  

ogia e comportamento 

Aristóteles legou-nos uma descrição da morfologia do animal sem tecer 

 considerandos acerca das suas particularidades, como fez Plutarco: 

«O hipopótamo do Egipto tem crinas como as dos cavalos, patas bifurcadas 

como as do boi e focinho chato. Tem também astrálago como os animais de pata 

bifurcada, presas pouco visíveis, a cauda semelhante à do porco e voz de cavalo. 

De tamanho é parecido com o rinoceronte. Tem uma pele tão espessa que dela 

se podem fazer lanças. 

do bur

ólica  

ndo Plutarco, o hipopótamo não era apreciado no Egipto: 

«Os egípcios desenhavam um Gavião para desenhar a palavra Deus, o ódio 

era simbolizado pelo peixe por causa do mar, como dissemos, e o hipopótamo 

representava a violência impudica, porque, seg

24. Dromedário 

ogia e comportamento 

O dromedário é nativo do Norte de África, Arábia e Ásia Ocidental. Plínio-

o-Velho descreveu as diferenças entre este animal e o camelo, bem como as 

diferentes características de cada um, desig

                                      

imais, 99. 

692 Toynbee 1996, 47. 
693 Aristóteles, História dos An
694 Plutarco, Ísis e Osíris, 32. 
695 Plínio-o-Velho, Naturalis Historia, 26 (67): Camelos inter armenta pascit oriens, 

quórum duo genera Bactriae et Arabiae differunt, quod illae bina habent túbera in dorso, 
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Os dromedários, para além dos trabalhos diários, eram usados 

preferencialmente para as grandes travessias do deserto, sobretudo nos 

principais itinerários do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Quando 

usadas na guerra, as fêmeas eram esterilizadas para que não emprenhassem 

e, não há dúvida, que um dromedário no deserto constituía uma mais-valia, 

bastante superior ao cavalo696. 

Simbólica  

Em relação ao dromedário não encontrámos na bibliografia consultada 

qualquer relevância simbólica. 
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hae singula et sub pectore alterum cui incumbant (…) omnes autem iumentorum 

ministeriis dorso funguntur atque etiam equitatus in proellis. 
696 Aristóteles, História dos Animais, VIII, 199. 
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QUADRO COM A DISTRIBUIÇÃO DOS ANIMALIA QVÆ LACTE ALUNTUR, POR 

MOSAICO 

n.º/proveniência Século I Século II Século III Século IV Século V Século VI 

01 

Comunión 

 
  Cervo  

 

02 

Baños de 

Valdearados 

 

   

Ursos 

Asno 

Cães 

Lebre 

Gazela 

Gamo 

Leão 

Leopardo 

Antílope 

 

03 

Baños de 

Valdearados 

 

 

 

 

Cervo  

Lebre 

Javali 

 

04 

Cardeñajimento 

 

 

 Veados 

Leões 

Leopardos 

Javalis 

Gazelas 

Antílopes 

Onagros 

Cão 

  

05 

La Olmeda 

 

 

 Cavalos 

Antílopes 

Leopardos 

Tigre fêmea 

Javalis 

Cães 

  

06 

Villa de Dueñas 

 
 

 
Cavalo 

  

07 

Herrera de 

Pisuerga 

 

 

 

Cervo 

  

08 

Villa de Prado 

 
 

 
Cervo 

  

09 

Villa de 

Aguilafuente  

 

 

 

Cavalos 

  

10 

Astorga 

 
Urso   
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n.º/proveniência Século I Século II Século III Século IV Século V Século VI 

11 

Campo de 

Villavidel 

 

  
Cavalo 

Cervo 

  

12 

Liédena 

 
 Panteras (?) 

   

13 

Ramallete 

 
  

Cavalo 

Cervo 

  

14 

Andelos 

 
Tigres 

    

15 

Villa de Camiño 

de Albalate 

 

 

 Cavalo 

Javali 

pantera 

Leão  

Asno 

Leopardo 

  

16 

Saragoça 

 Tigres 

fêmea 

    

17 

Mérida 

 

 

 

 

Cavalo 

Cervo 

Javali 

Lebre 

Leão 

Tigre 

Cabra 

 

18 

Fraga 

 
  Coelho  

 

19 

Madrid 

 
  Leopardos 

 

20 

Villa de El Val 

 
 

 
Cavalos 

  

21 

Villa de El 

Reguer 

 
 

 Leão 

Javali 

  

22 

Ampurias 
Gato  

 
 

  

23 

Mosaico de 

Barcino 

 

 

 

Cavalos 

  

24 

Torre de Bell-

Lloch 

 

 
Cavalos 

Touro 

  

25 

Sagunto 

 
Leopardo 

   

26  Touro     
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n.º/proveniência Século I Século II Século III Século IV Século V Século VI 

Sagunto 

27 

Tarraco 

 
  Tigres 

  

28 

Centecelles 

 

  

Cães 

Cavalos 

Veados 

Javalis 

Ovelhas 

Leões 

  

29 

Puente de La 

Olmilla 

 

  Leopardos 

  

30 

Villacarrillo 

 Loba 

Leão 

Leopardo 

Tigre  

Pantera 

    

31 

Córdova 

 
 Cavalos 

  

32 

Alcolea 

 
 

 
Touro 

  

33 

Córdova 

 

 

Cães 

Cavalo 

Coelho 

  

34 

Cabra 

 
 Tigres 

   

35 

Fuente Álamo 

 

  

Tigres 

Asno 

Leoa (?) 

  

36 

Córdova 

 Loba 

Cordeiro 

Pantera 

Cabra  

    

37 

Puerta Oscura 

 

  

Cavalo 

Cão 

Coelho 

Leão 

 

38 

Puerta Oscura 

 

  

Cão 

Lebre 

Leão 

Gazelas 

 

39 

Torrox 

 
  Cavalo 

  

40      Cavalo 
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n.º/proveniência Século I Século II Século III Século IV Século V Século VI 

Libreros 

41 

Marbella 
Coelho  

   

42 

Santiponce 

 
 

Leopardo 

Javali 

   

43 

Santiponce 

 
Tigres 

   

44 

Santiponce 

 

  

Cão 

Javali 

Cavalo(s) 

  

45 

Santiponce 

 
  Cavalo 

  

46 

Santiponce 

 

 

Cavalos 

Lebres 

Leões 

  

47 

Santiponce 

 

 

Cervos  

Pantera  

Leão 

  

48 

Santiponce 

 

 

Cavalos 

Cães 

Javali 

Lebre 

 

  

49 

Astigi 

 
 Tigres 

  

50 

Astigi 

 
Touro 

 
 

  

51 

Astigi 

 
 

Leopardo 

Cabrito 

   

52 

Ecija 

 Cavalo 

Leão 

Gazela 

 

 

  

53 

Cortijo de 

Paterna 

 

  Cavalos 

  

54 

Dos Hermanas 

 
 Leão 

   

55 
Villa Olivar del 

Centeno 

 

  Tigres  

 

56 
Mérida 

 
   Leopardo 

 

57 

Mérida 

 
  Cavalos 

  

58 
 

 
Cães 

Cervos 
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n.º/proveniência Século I Século II Século III Século IV Século V Século VI 

Mérida Asno 

Cabra 

Bois 

Esquilo 

Raposo 

Coelho 

Leão 

Javali 

Tigre 

Elefante 

Hipopótamo 

59 

Zaragoza 

 
 

 
Leão 

 

60 

Mérida 

 
   

Cães 

Javali 

 

61 

Mérida 

 
  Cavalos 

  

62 

Mérida 

 
Touro 

 
 

  

63 

Villa de El Hinojal 

 
  

Cavalo 

Leopardo 

  

64 

Villa de El Hinojal 

 
  Javali 

  

65 

Villa de 

Pesquero 

 

 

 

 

Leopardo 

Urso 

Tigre fêmea 

Leão 

 

66 

Villa de Solana 

de los Barros 

 

  
Cavalos 

Veados 

  

67 

Conimbriga 

 
Asno 

   

68 

Conimbriga 

 

 

Cavalos 

Veados 

Cães 

 

  

69 

Conimbriga 

 

 

Cavalos 

Cães 

Javali 

 

  

70 

Conimbriga 
  

Dromedário 

Elefante 
   

71 

Conimbriga 

 
 Javali  

  

72 

Conimbriga 

 
 

 

Cão 
 

  

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

338

n.º/proveniência Século I Século II Século III Século IV Século V Século VI 

Coelho 

 

72 

Conimbriga 

 
Cães  

  

73 

Villa do Rabaçal 

 
  Cavalos 

  

74 

Villa de Arnal 

 

 

 

 

Lobo 

Javali 

Raposa 

Gamo 

Coelho 

Pantera 

Veado 

Alce 

 

75 

Villa de Martim 

Gil 

 

 

 

 

Cão 

Veado 

Leão 

Tigre fêmea 

 

76 

Torre de Palma 

 
 Tigres 

  

77 

Villa de Torre de 

Palma 

 

 Cavalos 

  

78 

Santa Vitória do 

Ameixial 

 

  Leopardo 

  

79 

Mértola 

 

   

 

Leões 

Lebre 

Veado 

Leopardo 

Cabras (?) 

 

80 

Mértola 

 

   

 
Cavalo 
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x .  
D A S  T E S S E L L A E  A O S  M O S A I C O S :  O S  

S I G N I F I C A D O S  E  S I G N I F I C A N T E S  D E  

P E R C U R S O S  S I N G U L A R E S  
 

Entre as províncias mais instáveis contavam-se as da Hispania, na finisterra ocidental, 
sobre as quais – e apesar da crise vivida pelo Império –, se tinham celebrado em Roma, entre 44 
e 31 a.C., cinco vitórias tanto na Citerior como na Ulterior697. De facto, se há muito que os 
povos do sul e do nordeste da Península conviviam com os latinos, as gentes que habitavam as 
terras montanhosas do noroeste peninsular, designadamente os cântabros, asturianos e galaicos, 
todos populi belicosos e ciosos da sua liberdade, viviam nas impenetráveis e fragosas 
montanhas que deixavam apenas para pilharem os váceos, os austrígones e outras gentes, 
causando grande inquietação, e até as próprias legiões romanas se sentiam constantemente 
ameaçadas.  

Será, pois, nesta perspectiva – e também porque se tratava de terras ricas em minerais – 
que se terá de considerar o empenho pessoal de Augusto na conquista do noroeste peninsular. 
Apesar deste território, não ameaçar o equilíbrio geral, em termos peninsulares, não deixava, 
ainda assim, de constituir uma afronta à Pax Romana de Augusto698. Por isso, estabeleceu-se em 
Tarraco e entregou o comando das legiões a Antístio Veto e a Públio Carísio, os quais, depois 
de dois anos de duras batalhas, cercaram e investiram sobre o Mons Medullius concluindo-se, 
finalmente, a conquista da Península Ibérica699. Foi nesta perspectiva que Augusto mandou 
erigir ex nouo e segundo os preceitos do arquitecto imperial, a cidade de Colonia Emerita 
Augusta, onde se acantonaram os veteranos de Públio Carísio. Uma vez em Roma, o princeps 
ordenou que se encerrassem as portas do templo de Janus, em sinal de que a paz era já 
definitiva700.  
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Todavia, na Hispânia, depois de 24 a.C., os exércitos, por falta de pagamento, sublevaram-se 
e Públio Carísio, agora legado da Lusitânia, pôs fim a essas alterações à ordem militar. Dois 
anos mais tarde, e para além de uma ou outra sublevação no noroeste, os asturianos e os 
cântabros revoltaram-se contra o domínio romano e, se os primeiros foram subjugados, os 
segundos, só com a chegada de Agripa, em 19 a.C., é que foram violentamente derrotados: 

«[a]campanha levada a cabo nesse ano depressa se transformou numa operação de terror; foi 
acompanhada do massacre sistemático dos homens apanhados com armas na mão e da redução à 
escravatura das mulheres, crianças e velhos»701.  

As populações subsistentes foram forçadas a abandonar os seus castra nas montanhas e a 
instalarem-se em novos povoados então erigidos nas planícies, onde eram melhor vigiadas. 
Terminada finalmente a conquista da Hispania, designadamente a brutal subjugação das tribos 
do noroeste, Roma que, há quase dois séculos, ocupava fisicamente grande parte da referida 
Península – isto sem considerarmos, porque extravasa o âmbito da presente dissertação que em 
determinadas zonas litorais o processo de romanização se iniciara antes da ocupação efectiva do 
                                                 
697 Martin 1999, 21. 
698 Os romanos aportaram a esta península no contexto da II Guerra Púnica, levando quase dois séculos, desde o 
desembarque de Cipião em Ampúrias, uma colónia grega aliada de Roma, até à sua conquista definitiva por Augusto 
(cfr., v.g., Goldsworthy 2007). 
699 Cf., v.g., Alarcão 1988. 
700 Martin 1999, 23. 
701 Martin 1999, 23-24. 
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território702 –, ia impondo os seus normativos nos territórios já pacificados, onde se vivia de 
acordo com a praxis romana, as aristocracias locais ambicionavam obter a cidadania, porquanto 
deixara-se seduzir por aquele novo mundo, o qual, por sua vez, reacomodou à sua própria 
grandeza, beneficiando igualmente da humanitas romana.  

Este processo de ocupação efectiva do território foi longo, pacífico ou guerreado, tendo 
Wagner defendido a este propósito que, ao longo da História, qualquer acto colonizador é, por 
definição, violento. É violento porque, mesmo que a ocupação território não se tenha verificado 
por via da força, subsistem outras manifestações de poder por parte do colonizador, que passam, 
para além do exercício da autoridade, pela imposição de novas regras vivenciais, quer seja 
através da eliminação dos opositores ou da sua simples redução à escravatura, quer seja através 
da destruição das paisagens e apropriação dos recursos locais, quer seja ainda através da 
alteração das relações sociais, inclusive afectando os modelos e hábitos de trabalho703. 

1. O SÉCULO DE AUGUSTO 

Refira-se, por um lado, que, se nos finais de República o Império se encontrava à deriva 
como consequência das guerras civis, estas, por outro lado, haviam-se transformado no terreno 
fértil que potenciou o surgimento e o desenvolvimento de uma corrente de pensamento político-
filosófico, de génese estóica. Ideário este que assentava na crença da impossibilidade de o 
Estado ser administrado apenas por um cônsul nomeado por um ano, findo o qual se procederia 
à designação de novo governante. Estas alegações, por conseguinte, tinham ganho bastante 
credibilidade no seio das classes altas e abastadas da sociedade latina, porque acreditavam que o 
poder deveria ser exercido por um primeiro cidadão, cujos méritos e disciplina deveriam ser 
irrepreensíveis: uirtus, pietas e fides704. Nesta perspectiva, acabou por se instituir o princípio do 
princeps e da designação hereditária do sucessor705, pelo que, neste encadeamento, o Senado 
concedeu a Octávio o título de Augusto, por volta de 27 a.C., ditando, deste modo, o fim da 
República e inaugurando um novo e auspicioso período de florescimento que a História 
resguardou como o Século de Augusto:  

340

«Além do poder militar, indiscutivelmente importante para as mutações políticas da transição da 
República para o Principado, há que não esquecer que também a ausência de uma administração 
eficaz, capaz de controlar um território em crescimento e com características variadas e 
heterogéneas, bem como a contínua transformação social interna de Roma contribuíram para a 
falência do sistema republicano. Octávio, a quem os seus inimigos nunca deixarão de chamar 
apenas Octaviano, é somente a força política que faz alterar a conjuntura. Mas os motivos que a 
fazem mover são vários»706. 

Octávio apreendera, igualmente, que o mundo havia mudado e que a sua própria 
sobrevivência, bem como a de Roma e do seu Império em expansão, radicava no contexto de 
mudança. Talvez por isso – e sem se computar aqui o seu próprio anseio pelo poder absoluto – 
tenha aceitado as benesses então concedidas. Neste sentido, terminada a guerra civil, quando 
pretendeu devolver o poder ao senado, aquele recusou-o, depositando literalmente o governo do 
Império nas suas mãos, em 27 a.C., e ainda lhe outorgou publicamente o título de Augustus, o 
filho do deus e, por isso mesmo, também divino, encontrando-se aqui a génese do culto 
imperial707.  

 Augusto, no entanto, foi suficientemente inteligente, não só por ter conservado a 
aparência de magistrado, mas por ter estabelecido um compromisso com a velha e corrompida 
aristocracia republicana. Todavia, subtilmente, foi-a remetendo para um plano secundário, ao 
                                                 
702 Sousa 1996, 50 e Blot 2002, 83-84. 
703 Wagner 2005, 177-192. 
704 Grimal 1984, 72-73. 
705 Rodrigues 2005, 322-324. 
706 Rodrigues 2005, 324. 
707 Rodrigues 2005, 325. 
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guardar para si o controlo dos exércitos, as questões da política externa e o governo das 
províncias mais importantes ou militarmente inconstantes. Deixou parte da administração a 
cargo dos equites da sua inteira confiança, designadamente a prática da justiça, o governo da 
Itália e de algumas outras províncias completamente pacificadas. Mas apoiou-se tal-qualmente 
numa burguesia em ascensão e, sem enjeitar também o apoio da sua clientela, ofereceu 
faustosos divertimentos, conforme relatou o próprio Augusto708. Aqui aportados, convém 
lembrar que Suetónio aludiu sempre ao fundador do Império encomiasticamente, tal como o 
fizera em relação a César, porquanto, para este historiógrafo:  

«Augusto, su sucesor, será el único César a la altura de Julio. Menos guerrero (aunque triunfante 
siempre) y más político, aliando moderación y energía (“festina lente”, apresúrate despacio, era su 
lema), gobierna largos años el imperio más poderoso del mundo, manteniendo el orden político, 
acometiendo grandes obras arquitectónicas, instaurando los periodos más extensos de paz. “Los 
testimonios de su clemencia y civismo son numerosos y magníficos”, anota el biógrafo. Fue 
venerado como padre de la patria y adorado como dios»709. 

Finalmente, liberto dos afazeres militares, Augusto – que agora concentrava em si mesmo 
poder e contrapoder – pôs em marcha um ambicioso plano de reformas, pois, considerou 
estarem reunidas condições para impelir um segundo nascimento de Roma710, até porque, de 
acordo com os seus próprios princípios universais e para além da reorganização do Império, 
pretendia também apresentar-se como o novo fundador de Roma. Ou seja, aquele que voltaria a 
colocar o mundo romano em limites precisos e invioláveis, porque sagrados, nos limites do 
orbis terrarum, de ‘todo o universo’711, como especifica o capítulo terceiro das suas Res 
Gestae»:  

Bella terra et mari ciuilia externaque toto in orbe terrarum saepe gessi uictorque omnibus ueniam 
petentibus ciuibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, conseruare quam excidere 
malui. Millia ciuium Romanorum sub sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Ex quibus deduxi in 
colonias aut remisi in municipia sua, stipendis emeritis, millia aliquanto plura quam trecenta, et iis 
omnibus agros adsignaui aut pecuniam pro praemis militiae dedi. Naues cepi sescentas praeter eas, si 
quae minores quam trirremes fuerunt712. 

341

O princeps dedicou-se, assim, a estruturar um novo modelo político e ideológico, ou seja, 
a implementação de uma nova praxis que, sucedendo à Romanização, a História veio a apelidar 
de Romanidade. Este renascimento assentava já não na rude cidade-estado do Lácio de outrora, 
mas na grandiosa e hegemónica Roma Imperial, cujos tentáculos, mercê de um exército 
renovado e bem organizado, disciplinado e dotado de uma logística e engenharia ímpares, se 
alongavam cada vez mais713, expurgando todos os aspectos que no interior dos territórios 
dominados por Roma pudessem ser semente de revolta e formar uma zona de dissidência714. 
Seja como for, a obra política de Augusto convencionava – no contexto que temos vindo a 
                                                 
708 Augusto, Res Gestae, 22. 
709 Arellano 2001. 
710 Rodrigues 2005, 326. 
711 Martin 1999, 19. 
712 In Universidad de Zaragoza, texto latino com tradução para castelhano por G. Fatás, 
(www.cervantesvirtual.com/estudios/). 
713 Os legionários veneravam o seu comandante e ele era bastante liberal na concessão de phalerae (Suetónio, Divino 
Augusto, XXV) que eram placas de metal brilhante em forma de prato ligeiramente côncavo, com um botão saliente 
no meio. Aquelas eram atribuídas como as condecorações actuais, por feitos de guerra, mas apenas, ao que parece, 
aos simples soldados, aos oficiais subalternos e aos centuriões. Os infantes prendiam-nas nos cinturões e os 
cavaleiros atavam-nas aos arneses dos cavalos. Ainda segundo Suetónio, Augusto não poupava «as honras ao mérito 
militar, mandou conceder o triunfo completo a mais de trinta generais e as insígnias do triunfo a muitos mais ainda 
(…). Passava frequentemente em revista as formações de cavaleiros e restabeleceu o seu desfile tradicional, há muito 
caído em desuso (…) e autorizou aqueles que já eram demasiado idosos ou que tinham alguma deficiência física a 
mandarem o cavalo sozinho para o desfile, indo a pé responder à chamada. Posteriormente, concedeu àqueles que 
tivessem mais de trinta e cinco anos a possibilidade de devolverem o cavalo, se não quisessem mantê-lo» (Idem, 
XXXVIII). 
714 Martin 1999, 20. 
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evidenciar – também o retorno às antigas tradições romanas e um regresso à latinidade, 
depurando a sociedade dos maneirismos helénicos que a República seduzida com cultura e 
vivência grega tinha importado e deslumbradamente exibia, não só obras de arte, mas também 
os seus argólidos e doutos escravos, com os quais se tutorava a língua, a ideologia e os modelos 
sagrados. Neste sentido, e a propósito destas questões, Pierre Grimal afirmou que na:  

«prática, a partilha entre os dois pensamentos [o helénico e o latino] é bastante difícil, embora não 
impossível, e apercebemo-nos de que o pensamento romano, mesmo se sofreu, desde cedo uma 
primeira influência grega, soube, apesar disso, manter alguma originalidade. Estes contributos 
diversos – “substrato” latino, “disciplina” etrusca, impregnação sabélica – permitiu ao pensamento 
romano inflectir a sua evolução num determinado sentido, diferente do da mitologia helénica, 
incomparavelmente mais rico»715.  

E foi, na verdade, sobre essa inflexão que Roma construiu um modelo original que, apesar 
das suas debilidades, foi capaz de sustentar um vasto e diversificado Império, designadamente, 
através da implementação global de uma política niveladora de matriz romana. Mas aplicando 
também – numa perspectiva religiosa – o princípio da figura do imperador divinizado e ainda 
que Augusto, em vida, tenha recusado tal estatuto, foi prontamente aclamado pelos seus 
legionários, e teve grande aceitação na Península Ibérica. Sobretudo junto dos militares 
hispânicos (na verdade, o princeps era o chefe supremo do exército, desempenhando igualmente 
o cargo de Pontifex Maximus, assumindo-se como cabeça do paganismo greco-romano716). Esta 
matriz político-religiosa foi-se impondo, não apenas junto das elites, mas integrando-se 
igualmente junto das centenas de povos que constituíam o imenso domínio, de cuja auctoritas 
Augusto era o único detentor, partindo de um ideário político muito bem definido e acreditando, 
sem quaisquer dúvidas, na missão civilizadora dos Romanos717.  

Fenómeno que encontrou também no teatro e na literatura, através da obra virgiliana, 
designadamente da Eneida que, à semelhança da Ilíada grega, haveria de tornar-se a grande 
epopeia romana e uma eficaz fórmula de propaganda do sistema sociopolítico e cultural, 
entretanto implementado. Por conseguinte, Augusto levou à prática uma concepção de Estado 
que quase nos atreveríamos apelidar, socorrendo-nos de um conceito contemporâneo, de global. 
Ainda assim, e nesta perspectiva, parece-nos, pois, que as reformas augustanas não renegaram 
por completo os princípios gregos, se se tiver em atenção diversos factores, designadamente a 
interacção entre dominador e sujeitado em ambos sentidos, fenómeno este ao qual os seus 
imediatos sucessores deram continuidade, permitindo também a difusão de valores que as elites 
latinas disseminaram por todo o Império, designadamente um determinado modus uiuendi que 
as aristocracias indígenas, ao ser-lhes concedida a cidadania, não tardaram em imitar. Nesta 
perspectiva, não podemos igualmente esquecer que terminadas as grandes guerras pela posse 
territorial – e restringindo-nos agora apenas ao território peninsular –, Augusto concedeu uma 
série de benesses e privilégios aos povos subjugados, tais como, por exemplo, a concessão de 
estatutos de direito latino a diversas comunidades, pelo que recordamos novamente as palavras 
de Vasco Gil Mantas:  
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«Noutros aspectos, mesmo ideológicos, as semelhanças entre os padrões indígenas e certos 
conceitos romanos típicos de sociedades da Idade do Ferro, facilitaram um processo de aculturação 
que, sem eliminar o predomínio incontestável do modelo civilizacional dominante, permitiram o 
desenvolvimento de intercâmbios relevantes e facilitaram um processo de integração pragmático, 
desenvolvido ao longo de vários séculos. É a esse processo que devemos chamar romanização»718. 

Deste modo, destaca-se a perspectiva niveladora que Augusto preconizara para o Império, 
até porque este não teria passado de um fenómeno efémero se, ao invés, se:  
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«tivesse limitado a impor ao mundo, pela força, uma organização política e até mesmo leis. A sua 
verdadeira grandeza talvez resida naquilo que foi – e continua a ser – o esplendor espiritual. Foi 
ele que, no Ocidente, abriu imensas regiões a todas as formas de cultura e do pensamento e que, no 
Oriente, permitiu que os tesouros da espiritualidade e da arte helénica sobrevivessem e 
conservassem a sua virtude fecundante»719. 

E, a tudo isto, deveremos acrescentar o papel transversal que o latim desempenhou, ainda 
que no Oriente – e até mesmo em determinados círculos no Ocidente, o grego tenha sido a 
língua preferencial. Para o efeito, e entre outras medidas que não importa aqui nomear – criou 
um contexto clássico propiciador ao desenvolvimento do fenómeno, através, sobretudo, do 
evergetismo público, privado, corporativo ou imperial. Augusto foi, na verdade, a energia 
estadística que mudou a circunstância.  

 Por tudo isso, coincidentemente, ou não, quando se inaugurou a figura do imperador e do 
sequente culto, generalizou-se também o uso do mármore720 e o “proto-tesselado” cedeu 
definitivamente lugar ao opus tessellatum, cuja construção terá sido, na sua origem, obra de 
artesãos gregos721 e, depois, itálicos, isto, obviamente, sem esquecermos os mosaicos púnicos, 
ainda que a sua influência tenha evidenciado uma menor grandeza perante os pavimentos áticos. 
Nesta perspectiva, a tal inflexão histórica, referida por Pierre Grimal, permitiu que Augusto 
pugnasse por um retorno às origens latinas, a proliferação durante os primeiros séculos do 
Império de uma série de manifestações artísticas e outras, não relegando brutalmente as 
idiossincrasias dos mais distintos povos que constituíam o Império romano, mas, antes pelo 
contrário, absorvendo-as ou readaptando-as, não olvidando tal-qualmente as suas próprias 
raízes, em particular a sua herança etrusca.  

Por conseguinte, os contornos da romanidade iam-se, também eles, desenhando ao sabor 
das circunstâncias. Tudo isto, e apesar de Roma se mostrar privada:  

«de grandes ambiciones teóricas, [pois] el romano común tendia a adoptar las ideas de modo 
ecléctico, sin preocuperse de que formaran un sistema coherente. Las únicas ideas que llamaban su 
atención eran las que estaban relacionadas con los temas de la vida: el bien, la virtud y la felicidad. 
Por eso, las das filosofias más populares en Roma fueron el epicureísmo y el estoicismo, ambas 
caracterizadas por proponer la especulacíon metafísica y privilegiar la reflexión sobre el actuar 
humano»722.  
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Foi nesse sentido que, mais tarde, o cordovês Séneca, um filho da ordem equestre, 
educado em Roma, se veio a destacar como filósofo de génese estóica que soube assimilar a 
herança grega e, na esteira de Lucrécio, elevou-a a um nível de confluência entre a filosofia 
helénica e a literatura latina. O que lhe granjeou – para além duma série de inimizades – o favor 
imperial, traduzido na educação do jovem Nero, que lhe haveria de ditar um triste fim.  

Refira-se, por outro lado, que a inflexão romana se mostrou também na sua natureza 
pragmática que elevou a arquitectura e a engenharia (civil e militar) a um nível prático e as 
belas-artes a um tom mais realista, deveras distinto dos modelos idealizados gregos, 
particularmente ao nível do retrato. Noutro sentido, mas prosseguindo o mesmo objectivo, as 
reformas que marcaram a alvorada imperial incidiram com particular acuidade na fundação de 
cividades e na renovação de espaços urbanos pré-existentes, não só nas principais cidades, mas 
também em muitas ciuitates secundárias, de acordo com os princípios de Vitrúvio, o arquitecto 
que definiu e ofereceu ao próprio Augusto um tratado de arquitectura e urbanismo, no qual se 
sente ainda a presença de alguns dos arquétipos que haviam modelado os lugares da antiga 
Etrúria: 

«Tendo, porém, notado que não apenas te preocupas com a vida comum de todos e com a 
ordem do Estado, mas igualmente te empenhas com a oportunidade dos edifícios públicos, porque 

                                                 
719 Grimal 1984, 135. 
720 Grimal 1988, 157. 
721 Blake 1930, 21. 
722 Vidal Guzmán 2007, 144. 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

a Cidade não foi apenas engrandecida, através de ti, com as províncias, mas também a dignidade 
do Império foi sublinhada pela egrégia autoridade dos edifícios públicos, julguei que não deveria 
adiar mas, bem pelo contrário, te deveria apresentar, quanto antes, estes escritos sobre estas coisas, 
até porque eu já fora primeiramente reconhecido sobre estes assuntos por teu Pai, cuja virtude 
sempre venerei. Como, porém, os deuses o colocaram nos assentos da imortalidade e transferiram 
para o teu poder o seu império, continuando viva a minha afeição pela sua memória, manteve-se 
em ti o mesmo favor»723.  

Neste contexto, os opera musiua desempenharam igualmente um papel importante no 
encadeamento da romanidade, porque a sua interiorização e difusão é um facto hoje 
inquestionável, percorrendo um caminho nem sempre linear, mas substantivo no que concerne 
ao nosso entendimento desta “proto-indústria” e da sua função artística, bem como ao modo 
como nela se espelhou a vontade do tempo em que nasceu e se desenvolveu, do espaço em que 
cresceu e que se impôs como revestimento decorativo primordial. 

Talvez por isso, muitas das mais antigas figurações de animais nos pavimentos musivos – 
a não ser, por exemplo, quando de tratava de um animal-atributo (isto é, um animal associado a 
uma divindade, podendo surgir no contexto representativo integral ou isolado) ou de um 
animal-metamorfose, como Zeus que se transformou num possante touro, para raptar Europa, – 
costumavam, também, ilustrar pequenos quadros campestres onde se patenteavam simples 
pastores que, apoiados nos seus cajados, guardavam os rebanhos e onde pontuavam, uma ou 
outra vez, deidades silvestres. E não haverá grandes dúvidas, de que estes quadros nos remetem 
inequivocamente para a poesia virgiliana, de que os primeiros versos da Bucólica sétima 
constituirão bom exemplo: 

Debaixo de um carvalho ramalhete 
se sentara já Dáfnis quando Tirsis 
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e Córidon num só os dois rebanhos 
ajuntaram ao pé, sendo de ovelhas 
o que trazia Tírsis, o de Córidon 
de cabras bem pejadas de seu leite; 
cada pastor em sua idade aberta, 
ambos de Arcádia e pares de seus cantos 
e prontos ambos a resposta em forma. 
Enquanto, aqui, defendo o tenro mirto 
do frio que faz, se me extravia o bode. 
Dáfnis avisto que me diz: “Regressa. 
Teu bode e teus cabritos, tudo a salvo; 
e, se podes parar um bocado,  
vem descansar à sombra, que as vitelas 
pelo prado virão para beber724. 

Todavia, a generalização da policromia possibilitou a criação de esquemas geométricos, 
florais ou figurados cada vez mais complexos, que diferiam já, de alguma forma, dos primevos 
trabalhos em opus tessellatum, não só pelas temáticas abordadas, pois cada vez mais – e à 
medida que se introduziam outros elementos decorativos – os mosaicos se foram afastando dos 
cânones augustanos (e de toda uma política sociocultural e artística por ele delineada). Evoluiu-
se para um aperfeiçoamento do mosaico, sobretudo ao nível dos pormenores e da paleta 
cromática que enriqueceu, sobremaneira, a fruição do objecto enquanto obra de arte, 
contribuindo também a cor para a sua ampla difusão.  

Apenas alguns mosaicos – sobretudo na Itália Alto Imperial – cumpriram os preceitos 
vitruvianos725, na medida em que cada mosaico (ou conjunto de mosaicos), praticamente, 
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constituía um caso exclusivo, até porque, conforme se tem vindo a constatar, o suporte de cada 
tesselado parece que era resolvido:  

«de acuerdo a las técnicas características del taller en cuéstion o en función (…) de los materiales 
disponibles»726.  

Razões estas que acabaram por possibilitar, em termos práticos, uma significativa redução 
do tempo dispendido na construção dos pavimentos, bem como nos custos finais deste 
artesanato “artístico-industrial”. Estas terão sido, quanto a nós, algumas das razões que ditaram 
o sucesso dos mosaicos, que, iniciado no século I, se prolongou ao longo do tempo. 

Todos estes factores – alguns deles, inclusive, correlacionados com a pintura, com a 
escultura e outros artefactos decorativos e de uso comum – constituem, de per si, importante 
fonte de informação acerca do papel sócio-cultural que os mamíferos desempenharam ao longo 
dos séculos (recuperando-se, neste âmbito, muitas das antigas representações, algumas datáveis 
ainda do período arcaico), o modo como eram, ou não, apreciados e a sua interacção com o 
homem, quer no meio urbano, quer no meio rural. Neste sentido, pretendemos igualmente 
intentar – sempre que tal se mostre necessário para uma melhor explicitação iconográfica, 
simbólica e histórica – correlacionar outras manifestações artísticas ou “proto-industriais” ou, 
inclusive, enveredar pela apresentação de narrativas destoantes, através das quais melhor se 
entenderão muitas das prevalências que a gesta resguardou e que, ao sabor das circunstâncias, 
foi libertando inclusive durante a época Alto Imperial. 

* 

Aqui aportados, lembramos que, neste contexto de mudança, o opus tessellatum assumiu 
protagonismo ao abandonar-se o uso dos mosaicos de opus Signinum e os pebble mosaics. As 
composições – a preto e branco e depois, vertendo uma origem africana (sem olvidar os 
exemplos pompeianos), já coloridas – reflectiram a romanidade, recorrendo, amiúde, aos temas 
que costumamos apelidar de clássicos, ainda que alguns se inspirassem em modelos mais 
antigos. Os opera musiua, exceptuando as composições geométricas e outras de costumes, 
absorviam sobretudo figuras da mitologia que Roma, de algum modo, adoptara como suas.  
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Nestes evidenciavam-se outros seres, alguns monstruosos, que povoavam o imaginário 
colectivo daqueles tempos. Mas, todos eles, comummente organizados em pavimentos 
compartimentados em pequenos quadros, cada um aludindo a um episódio ou atributo de 
alguma divindade, de que constitui um bom modelo o tema dionísiaco. O mesmo acontecia com 
as representações em grandes painéis musivos despojados de supérfluas ambiências decorativas 
que traduziam no mosaico e nas demais belas-artes e letras a prática de um modelo cultural, 
económico e social eminentemente romano727.  

Desde o século II a.C. afluíram a Roma – para além de incontáveis escravos e artesãos, 
comerciantes – muitos artistas, mosaic-workers728, filósofos e retóricos gregos que 
contribuíram, de modo inequívoco e continuado, para uma determinada helenização da 
sociedade e cultura romanas. Esta aculturação – como todos os fenómenos do género – não teve 
um único sentido nem ocorreu através de uma única via. E, consequentemente, os romanos, 
dotados de um grande pragmatismo e eficiência, tiveram suficiente engenho para promover uma 
simbiose entre aqueles distintos modos de estar, garantindo-se, mais tarde e entre outras, a 
notória influência que os tesselados ostienses – estudados por Becatti729 –, tiveram na Península 
Ibérica. De facto, a fusão destes arquétipos terá dado origem a um modelo novo, assente também 
nos seus próprios princípios teórico-práticos e, sem banir, entre outros, os importantes 
substratos etrusco, grego e, até, púnico, propiciando, deste modo, a criação de paradigmas, cuja 
repetição modelar pretendeu traduzir-se, também, numa Arte Universal:  

                                                 
726 Moreno González 1995, 124. 
727 Dias 2002, 93. 
728 Blake 1930, 21. Afirma ainda esta autora que naquele tempo a maioria dos musivários era de origem grega. 
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ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

«Com efeito, os povos apresentam-se em Itália muito equilibrados, tanto no que diz 
respeito aos membros corporais como ao vigor da inteligência em relação à força anímica. Com 
efeito, como o planeta Júpiter se mantém temperado correndo no meio entre o quentíssimo Marte e 
o frigidíssimo Saturno, do mesmo modo a Itália, situada entre as zonas setentrional e meridional, 
possui pelas misturas de uma e de outra parte virtudes temperadas e invictas. Deste modo, pelos 
seus engenhos rompem as forças dos bárbaros e, pelas suas decisões, vence com mão forte os 
estratagemas dos Meridionais. Assim, a divina mente dispôs a nação do povo romano numa região 
escolhida e temperada, a fim de que se apoderasse do Império do mundo»730. 

Terá sido, pois, esta a fundamentação encontrada por Vitrúvio com o intuito de justificar 
o sucesso da “construção do Império”. Por conseguinte, a praxis romana, vertida na sua aptidão 
em atingir, sem grandes dilações, qualquer propósito, assentou, até, na sua habilidade em 
transmutar a arte em coisa exequível e funcional. Este processo foi o motor da mudança de 
gosto operada nos finais da República e que assentava, sobretudo, na exibição por si própria731. 
Primeiro, através da presunçosa ostentação de artefactos helénicos que acarretaram para Roma 
como esbulhos de guerra e, também, como consequência do trabalho de artistas gregos, pela 
interiorização e reinterpretação dos paradigmas, quer fosse pela sua ampla difusão, quer fosse 
pela sua acomodação a existências materiais, apenas visíveis a uma escala regional ou, até 
mesmo, local. 

Neste contexto de mudança, a arte romana terá evoluído, tendo-se revestido de 
inigualável prospecto que serviu – e serviu-se – da política como motor ideológico de uma 
verdade que se queria una e transversal. Nesta perspectiva abrangente, refira-se ainda que as 
elites latinas, ao terem-se fixado nas principais cidades de província, desempenhando 
importantes cargos na administração e no exército, levaram a cabo um programa de matriz 
imperial, tendente a consolidar a pax romana nos territórios ocupados. E asseguraram, desde 
logo, o processo conducente à aplicação inequívoca do conceito de romanidade que se pretendia 
total. Esta praxis política haveria, contudo, de claudicar, porquanto se revelou estrategicamente 
impossível uniformizar um território com três milhões e quinhentos mil quilómetros 
quadrados732 povoado por milhares de povos, alguns deles com idiossincrasias assaz distintivas.  346

Seja como for, os latinos depressa revelaram um pragmatismo inigualável que se traduziu 
na assumpção de uma proto-indústria733 que, nas palavras de Stewart, se identificou com o ser-
se romano, olvidando-se, muitas vezes, a origem desta arte nos pebble mosaics helenísticos: 

«It is little wonder that some scholars have wanted to regard Roman Art as simple Greek art 
in a new setting. On the other hand, there is no doubt that the setting is important. Greek art could 
evolve into something rather different in the context of Roman society. Perhaps mosaic 
demonstrates that better them most art-forms, for although it was originally a Greek invention, it 
ultimately spread to every part of the empire as a ‘typical’ aspect of Roman artistic culture, 
developing new forms and enduring into medieval Europe and enduring into medieval Europe and 
the Middle East. Yet even the Roman art-forms that remained most heavily indebted to earlier 
models constitute a thorough assimilation and reinvention of the past»734.  

Por isso, procurou Augusto – e os seus imediatos sucessores – ganhar um determinado 
nivelamento dos territórios conquistados, na procura de uma unidade, cujos princípios se 
pretendiam universais. Neste contexto, os opera musiua, desempenharam, como vimos, um 
papel importante no encadeamento da romanidade, porque se o mosaico se tivesse mantido ao 
nível restrito da auto-representação do romano nunca se teria difundido tentacularmente o gosto 
pelo embutido como elemento indissociável da arquitectura. Foi, portanto, neste sentido – e ao 
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difundir a mensagem imperial – que agiu como um meio de se atingir a romanidade daqueles 
que encontraram também nos opera musiua um caminho para a cidadania735. 

Todavia, se o latim e a arquitectura modelar, cuja presença se constata nos Decem Libri, 
se impuseram de forma inequívoca, ainda que com algumas variantes e regionalismos, diversos 
e distintos factores, todavia, contribuíram para a impossibilidade de consumar o utópico 
objectivo de se atingir uma romanidade plena. Na verdade, apesar da praxis niveladora 
traduzida, entre outras formas, na obtenção da cidadania, ter sido incapaz de tecer uma malha 
suficientemente apertada por forma a, mais tarde, impedir o crepitar de antigos substratos 
indígenas que, na sua revolução, juntamente com os povos germânicos, aqui definitivamente se 
instalaram desde 411, verificou-se a introdução de novos conceitos que reflectiram ainda, para 
além de reassumir uma nova grandeza, o espírito do homem novo736 e da sua Arte. 

2. O CHÃO QUE SE VÊ 

O opus tessellatum, tão eficaz na função como o “proto-tesselado”, permitiu ainda que, 
partindo de uma base inteiramente tesselada, os desenhos ornamentais se fossem tornando mais 
complexos… Pedrinha a pedrinha, compunham-se, então, motivos geométricos ou vegetalistas 
onde se destacava a alternância de cor, fossem simples contornos ou preenchimentos, alguns 
deles em “negativo”737. Mas, com o decorrer do tempo, foram-se constituindo repertórios cada 
vez mais intrincados e sugestivos ao olhar, desenvolvendo-se, também, o gosto pela 
representação figurativa e por outras criaturas que povoavam igualmente o imaginário colectivo. 
Terão sido, pois, estas composições, a preto e branco, que reflectiram essa primeira romanidade, 
recorrendo, amiúde, aos temas que costumamos contabilizar na mitografia romana, ainda que 
alguns se inspirassem em modelos mais antigos, como vimos, aliás, nos capítulos precedentes.  

Nestes evidenciavam-se também canónicas representações de divindades do panteão 
clássico e de outros seres, alguns monstruosos. Mas, quase todos eles, comummente gizados em 
amplos espaços ou organizados em pequenos compartimentos, cada um aludindo a um episódio 
ou atributo, de que constituirá um bom modelo o tema báquico ou, até mesmo, as 
representações em grandes painéis musivos despojados de supérfluas ambiências decorativas 
que traduziam no mosaico, e nas demais belas-artes e letras, a prática de um modelo cultural, 
económico e social eminentemente romano738.  
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A universalidade da policromia – de provável origem e difusão africanas739 – possibilitou 
a criação de esquemas geométricos, florais ou figurados cada vez mais complexos, que diferiam 
já, de alguma forma, dos primevos e lineares trabalhos em opus tessellatum. Não só pelas 
temáticas abordadas, que cada vez mais, e à medida que se introduziam outros elementos 
decorativos, se iam afastando dos cânones augustanos (e de toda uma política sóciocultural e 
artística por ele delineada), mas, sobretudo, pelo aperfeiçoamento da ars musiua. Este 
aperfeiçoamento terá – decerto – passado pela aprendizagem de novas técnicas construtivas que 
aproximaram, deveras, o mosaico da pintura de cavalete e do fresco, realçando-se aqui, a 
introdução da perspectiva, da sombra e do enriquecimento contextual, tudo isto apesar da maior 
ou menor eficácia dos tessellarii intervenientes num ou noutro tesselado. 

Nesta medida, enriqueceu-se, sobremaneira, a fruição do objecto, enquanto obra de arte, 
contribuindo inequivocamente para a sua ampla difusão. Também por isso o mosaico – tal como 
o gosto – evoluiu. Evoluiu porque não se encontrava já agrilhoado ao preto e branco e a 
policromia permitiu que se abrisse uma panóplia de discursos, até então vedados à ars musiua. 
Por isso, com o correr dos tempos, foram-se adoptando novas linguagens e abandonando outras 
que se haviam tornado extemporâneas.  

                                                 
735 Cfr., v.g., Caetano 2007. 
736 Caetano 2007, 57. 
737 Cfr., v.g., Blake 1930. 
738 Dias 2002, 93. 
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* 

Nesta perspectiva, consideramos que a análise do mosaico não deve resumir-se a um 
simples olhar, mas, antes pelo contrário, deve procurar ver o objecto do seu estudo nas mais 
diversas perspectivas, com sentido crítico e isento, devendo ir além da descrição morfológica e 
descritiva, sob o ponto de vista iconográfico, mas com base numa perspectiva móbil e 
integradora. Devendo-se, pois, traçar um percurso independente, porém pleno de correlações 
mítico-filosóficas, socioculturais e económicas. Na verdade, foi com base numa leitura ampla 
que intentámos a procura e a sua inserção num programa estético modal e “universal”, pois a 
imagem – juntamente com outros factores que, por ora, não interessa trazer à colação – foi 
também um veículo religioso, didáctico e, em suma, de poder. Podendo, na prossecução desse 
valor, encontrar-se na Arte (independentemente da sua tipologia ou matéria de suporte) o 
reflexo, no momento da sua produção e fruição, de um determinado panorama sociocultural740.  

Talvez por isso, muitas das mais antigas figurações de animais nos pavimentos musivos – 
a não ser, por exemplo, quando de tratava de um animal-atributo (isto é, um animal associado a 
uma divindade, podendo surgir no contexto representativo integral ou isolado) ou de um 
animal-metamorfose, como Zeus que se transformou num possante touro, para raptar Europa – 
costumavam, também, ilustrar pequenos quadros campestres onde se patenteavam simples 
pastores que, apoiados nos seus cajados, guardavam os rebanhos, e onde pontuavam, uma ou 
outra vez, deidades silvestres. E não haverá grandes dúvidas de que estes quadros nos remetem 
para a poesia virgiliana, de que os primeiros versos da Bucólica sétima constituirão bom 
exemplo: 

Debaixo de um carvalho ramalhete 
se sentara já Dáfnis quando Tirsis 
e Córidon num só os dois rebanhos 
ajuntaram ao pé, sendo de ovelhas 
o que trazia Tírsis, o de Córidon 

348 de cabras bem pejadas de seu leite; 
cada pastor em sua idade aberta, 
ambos de Arcádia e pares de seus cantos 
e prontos ambos a resposta em forma. 
Enquanto, aqui, defendo o tenro mirto 
do frio que faz, se me extravia o bode. 
Dáfnis avisto que me diz: “Regressa. 
Teu bode e teus cabritos, tudo a salvo; 
e, se podes parar um bocado,  
vem descansar à sombra, que as vitelas 
pelo prado virão para beber741. 

Podendo-se enquadrar neste âmbito um pormenor do mosaico nilótico emeritense 
(Iconographia, n.º 58), cuja imagética nos remete para as referidas cenas. Por outro lado, 
importa mencionar que, segundo Plutarco, o boi era celebrado entre outros animais: 

«Como motivos últimos deste culto, resta a sua utilidade e o seu valor simbólico. Entre 
eles, alguns são, simultaneamente, simbólicos e úteis. O boi, a ovelha, a mangusta, foram 
manifestamente honrados por causa da sua utilidade e serviços que nos prestam»742.  

Esta figuração do boi puxando um carro de trabalho, datado do século III, patente num 
mosaico de “retalhos” de feição nilótica – ainda que este revele também outras influências –, 
encontra paralelo no baixo-relevo da tampa de sarcófago de Tróia de Setúbal743. E, a propósito 
da cena da “viagem”, Justino Maciel teceu os seguintes comentários, ainda que a cronologia do 

                                                 
740 «All Roman art – all art indeed – has something to do with power» (Stewart 2008, 108). 
741 Virgílio, Bucólica, VII. 
742 Plutarco, Ísis e Osíris, 74. 
743 Matos 1995, 102-103, n.º 46.  
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nosso mosaico seja – como vimos – mais recuada, coincidindo, pois, com as grandes convulsões 
que abalaram o Império:  

«(…) os signos representados como o do carro puxado por bois, estão ainda também como 
que em grande viagem para novas conotações no uso plurissignificante que lhes é característico na 
Antiguidade Tardia. Não deixa de surpreender, porém, a particularidade deste monumento que, 
com esta cena, nos transmite a ideia de um percurso, lento, mas seguro e real pelos caminhos 
plenos de simbolismos, a que os espíritos estavam, sem dúvida, atentos como no-lo atestam as 
fontes literárias pagãs e cristãs, que sublinham o valor estimulante da alegoria e do mito (…)»744. 

 
 

 
Neste contexto, seria natural que os primeiros tesselados peninsulares revelassem 

influências de Roma, bem como dos emblemata que se espalhavam por todo o Império, 
porquanto, até ao século III, os vínculos entre a Capital do Império e a sua finisterra ocidental 
haviam-se estreitado sobremaneira, não só por causa dos produtos que a Península Ibérica 
exportava, mas também porque aquele foi o período dos senadores, dos cavaleiros e dos 
imperadores, e, neste âmbito, não terá sido por mero acaso, que os primeiros imperadores não 
“italianos” – Trajano e Adriano – tivessem tido origem hispânica745. 

Simultaneamente, enquanto o tesselado romano se afirmava ao longo do Império, tinha já 
penetrado o interesse pelos coloridos emblemata de origem helenística que, quais pequenos 
quadros, eram “encaixilhados” nos mosaicos, como a incompleta representação de um gato a 
atacar uma ave (Iconographia, n.º 22), datada do período Júlio-Cláudio, e proveniente da antiga 
Emporium746.  

Nos opera musiua destaca-se, também datado dos primeiros séculos do Império, o 
“Mosaico Culinário” (Iconographia, n.º 41), proveniente de uma uilla nos arredores de 
Marbella que, ao contrário do emblema já referido, revela já uma clara recriação local dos 
modelos entretanto veiculados. Neste mosaico revelador da inequívoca vontade do proprietário 
da uilla suburbana em seguir determinado modismo, o resultado final encontra-se muito distante 
de outras representações similares, inclusive com aplicação de sombras ganhando uma noção 
tridimensional, como se pode ver noutros exemplares, designadamente em alguns exemplares 
ostienses747.  
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Este facto será revelador que, a partir do século II, as oficinas e/ou suas filiais instaladas 
nas províncias começaram a incorporar artífices locais (e/ou de outras proveniências). Facto este 
que teve como consequência mais visível o esbatimento das influências itálicas, criando espaços 
por onde empeçaram a:  

«desarrollarse corrientes y matices regionales, algo que en caso peninsular se constata con mayor 
fuerza que en otras zonas del Imperio»748.  

 

 
 

 
 
Igualmente de influência itálica, deveremos destacar as duas únicas e originais 

representações da Loba – mas com corpo de tigre, denotando, já, então uma preferência pelas 
                                                 
744 Maciel 1996, 163-164. 
745 Cfr., v.g., Caballos 1990. 
746 Durán 1993, 346-347, n.º 107. 
747 Cfr., v.g., Becatti 1960. 
748 Moreno González 1995, 121. 
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temáticas dionisíacas – a amamentar os gémeos Rómulo e Remo, cena que se encontra, em 
ambos os casos, inscrita no interior de um círculo, designadamente provenientes de Villacarrillo 
(Iconographia, n.º 30) e de Alcolea, Córdoba (Iconographia, n.º 37), igualmente datados do 
século II e, dada a similaridade morfológica, não só devido ao enquadramento compositivo, 
parecem tratar-se de produto de uma mesma oficina, sendo, igualmente notória a matriz romana 
nestes pavimentos, ainda que – tal como observámos – não tenha tido grande implantação no 
território hispânico, mais receptivo a outras temáticas, como adiante constataremos.  

Também datado dos inícios do século II e atendendo à qualidade subjacente ao modelo 
que norteou a execução do Triunfo de Dioniso/Baco, é muito provável que o modelo em 
referência, também de influência helenística bem explicitada, aliás no desenho das figuras, com 
particular enfoque nos tigres, tenha sido levado para aquelas terras. Se, neste caso, estivermos 
perante um produto importado, a circunstância do mosaico do Triunfo de Baco, proveniente de 
Andelos (Navarra), datado dos inícios do século II (Iconographia, n.º 15), enquadra-se em 
contexto diverso.  

Face ao exposto, e dada a qualidade subjacente ao modelo que norteou a execução do 
Triunfo de Dioniso/Baco é muito provável que o modelo em referência, também de influência 
helenística bem explicitada, aliás não só na cronologia recuada mas também no desenho das 
figuras, com particular enfoque nos tigres, tenha sido levado para aquelas terras, talvez por 
mosaístas gregos749, sendo de considerar válida a hipótese de terem acompanhado as 
movimentações das próprias legiões, participando activamente nas reformas dos povoados 
indígenas ou nas ciuitates fundadas ex nouo. Este mosaico encontra paralelos em El Djem, no 
Norte de África, mas, sobretudo, no mosaico de Andelos (vide Iconographia, n.º 14). São 
também evidentes as semelhanças com o mosaico de Tarragona (vide Iconographia, n.º 27), 
mais tardio, possivelmente do século IV, ainda com referenciais em Cartago e em Volubilis.  
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* 

Neste sentido, não cremos – contrariamente a muitas teses em voga – que tenha existido, 
no contexto das chamadas crises do século III, uma “mutação” no gosto, pois as temáticas 
preferenciais que derivaram dessas convergências já se vinham delineando desde há muito. 
Atentemos, por exemplo, à iconografia circense que se terá “estabelecido” desde o século II 
(fora da Península Ibérica)750 ou à imagética venatória, cuja forma se começou a delinear ainda 
no século II, prosseguindo uma iconografia já fixada, no tempo de Adriano, para as 
representações cinegéticas751. Por conseguinte, muitas destas figurações desenvolveram-se a 
partir de estereótipos de prospecta idade, tal como constámos ao longo dos capítulos 
precedentes. 

Por conseguinte, e fugindo à leitura fácil da derivação proporcionada pelas referidas 
convulsões, parece-nos, antes pelo contrário, que também a técnica, cada vez mais evoluída, 
permitiu aos musivários criarem, para além dos temas intemporais que foram também 
bastamente enriquecidos, uma outra plasticidade do papel religioso, sociocultural e económico 
que foram dotados. Fenómeno este que, com origem nos séculos I e II, teve o seu apogeu nos 
séculos III e IV – quando os temas preferenciais iam abandonando a representação mitológica e 
assentavam numa iconografia mais naturalista –, prolongando-se o seu uso, ainda que mais 
esporádico, até ao século VI e, já de nítida influência bizantina, nos mosaicos de Mértola.  

* 

Por outro lado, as cidades eram agora dominadas por uma burguesia ascendente, 
constituída essencialmente por antigos libertos, aos quais – no seio das convulsões dos 
princípios do século III – Caracala concedera a cidadania em 212. Maioritariamente inculta e 
desinteressada das belles-letres, as peças teatrais já pouco ou nada tinham a ver com a ars 
                                                 
749 Blake 1930, 21. 
750 Guardia Pons 1992, 313.   
751 Alvarez Martinez 1990, 91. 
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poetica dos primeiros séculos do Império, onde se reconhecia ainda a influência helenística, mas 
onde imperava também a moral e a ética, o equilíbrio e a proporção que procurava melhorar o 
desenvolvimento da mimese literária latina e que se interessava também pela história dos 
homens excelentes, atingindo a perfeição no teatro trágico, ou, até mesmo, a inócua comédia, 
como já antes havia dito Aristóteles, ao considerar que:  

«O modo de rir de um homem livre distingue-se do de um escravo, tal como o modo de rir 
de uma pessoa culta se distingue do de uma pessoa ignorante»752.  

Por isso, nestes tempos agitados que coincidiram com o afastamento das cultas classes 
dominantes de génese latina, após a crise do século III, diversos teatros peninsulares acabaram 
adaptados – como, entre outros, o olisiponense – para a representação de naumaquias, ainda 
que, na sua maioria, estes edifícios monumentais, nos finais daquela centúria, mercê da 
necessidade urgente de se edificarem muralhas, cessassem a sua actividade, quer pelo uso da 
pedraria na construção apressada de muramentos, quer como consequência do próprio 
estrangulamento vivencial das cidade 

Todos estes factores conduziram a um determinado fenómeno de rusticidade da cidade 
que encontrara divertimento sobretudo nos jogos públicos – cuja origem religiosa lhe ditara nos 
começos do Império um calendário de dois meses, circunscrito ao espaço da Vrbs e ao 
patrocínio imperial – mas que, nestes tempos tardios abrangiam, já então, meio ano, tendo os 
notáveis o direito/obrigação de organizar os ludi priuati ou uotiui, conquanto em África se 
realizavam os ludi publici ou solemnes. Apesar disso, as cidades mantinham-se activas 
(conservando-se muitas delas prósperas) e ali os ludi eram ainda bastante apreciados, em 
particular as corridas de cavalos no circo e, nos anfiteatros, os combates entre bestiarii e 
animais, entre predadores – que surgiam muitas vezes acorrentados uns ao outros, forçando-os, 
deste modo, ao confronto – e a execução de condenados.  
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A plebe animava-se com estes espectáculos sangrentos, considerando Le Glay que, no 
século IV, se impôs «un arte refinado y violento a un mismo tiempo»753. Este fenómeno 
encontra-se bem expresso, no Baixo-Império ou Tardo-Romanidade, época em que o Império, 
assolado pelas invasões dos povos bárbaros, pelas sucessivas crises internas, se ia 
paulatinamente desmembrando, também com os fundamentalismos religiosos de um 
Cristianismo que se tentava impor como a religião oficial e de um paganismo que lutava para 
conservar o seu secular estatuto754. Ora, o mosaico reflectia estas movimentações socio-
económicas e culturais, porquanto os modismos iconológicos ditavam igualmente os normativos 
do gosto. 
 

3. O CHÃO QUE FALA 

As quintas iam substituído as domus citadinas numa assunção que Gorges apelidou de 
ressurgimento das uillae, processo que emergiu igualmente das crises do século III, quando a 
elite urbana, rica, culta e letrada procurou refúgio nos seus fundi (onde sentia maior segurança e 
escapava aos impostos cada vez mais apertados para sustentar os cada vez mais ineficazes 
exércitos e, ainda, à obrigação de financiar os ludi). Transformaram, então, as suas propriedades 
de produção agrícola ou de recreio em faustosos “espaços urbanos”, onde não faltavam os 
entretenimentos e as comodidades citadinas a que os patrícios se tinham acostumado, dentre os 
quais destacamos, as termas, os templa, os revestimentos musivos dos principais espaços sociais 
(atrium, œcus e triclinium) e privados (cubicula), os muros das piscinas cobertas ou ao ar livre, 

                                                 
752 In Lombardo 2003, 133. 
753 Le Glay 2002, 483. 
754 Blázquez 1993, 30. Para Veyne, no século IV imperou uma duplicidade religiosa: o Império pagão e cristão. Foi 
um tempo de síntese e de fusão de valores que lhe ditou uma bipolaridade desses mesmos valores. Foi um tempo de 
síntese e apenas no final do século se poderá falar do “Império Cristão” (Veyne 2009, 93).     
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as paredes e/ou as cúpulas de uma arquitectura que, também mercê das circunstâncias, se 
tornara mais complexa755.  

Todavia, a partir da segunda metade do século IV, quando a instabilidade se tornou uma 
evidência, este espaço de início urbanizado já se entranhara no meio rural em que se inseria, tal 
como, em certa medida, o indicará a famosa inscrição num dos mosaicos da uilla de Cardílio756:  

VIVENTES 
CARDILIVM 
ET AVITAM 

FELIX TURRE 

Então, com o correr dos tempos, os actos de evergetismo que a aristocracia (ou as 
corporações profissionais) oferecia em seu nome ou em nome de uma divindade para uso 
público, transformou-se na exposição privada da uirtus, através da auto-representação, em 
especial na figuração de cenas cinegéticas. Por conseguinte, e sendo hoje um facto 
inquestionável que uillae tardias substituíram, na medida do possível, a vida urbana Alto 
Imperial, conduzir-nos-á, por si só, à constatação de que parte da classe senatorial se 
embrenhou, de tal modo, no universo rústico que acabou por se desmembrar a sua génese 
urbana. Isto, enquanto a própria cidade também se ia, mercê das circunstâncias mais ou menos 
agitadas, rusticizando, ainda que não se tivesse desligado inteiramente do seu passado industrial 
e comercial, pois continuava a laborar, ainda que com menor intensidade. 

* 

Com base nos pressupostos acima enunciados – e perfeitamente assumidos enquanto 
leitura contextual – importa, por agora, perceber porque é que os ditames da iconografia dos 
animalia quæ lacte aluntur plasmada nos opus tessellatum evolucionaram, pelo menos a partir 
do século III, em sentido diverso do observado nos séculos anteriores.  

352 De facto, foi a partir de então que, grosso modo, os “impulsos clássicos” foram dando 
lugar a opções plásticas mais naturalistas, sobrevalorizando, inclusive, a paisagem, já não só 
como mero elemento decorativo, mas, sobretudo, contextualizador das temáticas abordadas. Na 
verdade, parece ter existido uma clara predilecção pelos temas circenses e venatórios – «A term 
like ‘identity’ is both difficult to define and burdened with anachronistic associations»757 –, isto, 
obviamente, a par de uma clara vulgarização do thyasus báquico, como se constata facilmente 
através da leitura da tábua cronológica que integra o presente capítulo. 

Por conseguinte, e escalpelizando o microcosmos que elegemos como matéria substantiva 
para o nosso estudo da ars musiua hispânica e, em particular, dos mamíferos nela representados, 
e sem olvidar outras correlações possíveis, poderemos ter, enfim, uma dimensão mais objectiva 
da matéria em apreço. Não subsistem, pois, quaisquer dúvidas de que o processo de mudança 
operado no universo romano, durante as crises do século III, determinou um novo rumo 
vivencial que se convencionou apelidar de Tardo-Romanidade, trouxe também o gosto pelas 
narrativas “cinematográficas” plasmadas nos mosaicos, ou seja “O chão que fala”. 

Acreditamos, no entanto, que as raízes deste processo, cujo acometimento foi o culminar 
de um longo percurso, radicarão no século precedente, e coincidirão com o término do processo 
expansionista de Roma e a definição de fronteiras mais ou menos estáveis. O Império alongara-
se muito para além da capacidade demográfica latina, pelo que, das intenções primevas de 
Augusto, pouco mais sobejou do que a cidadania romana a atestar que era um único e mesmo 
povo. A acrescentar a este facto, as tensões que até então se haviam delido no frémito da 
conquista começaram a imiscuir-se no seio do próprio território romano, aduzindo-se a este 
somatório as pressões que os godos iam exercendo sobre o limes. Na verdade, todos estes 

                                                 
755 Cfr., v.g., Gorges, 1974. 
756 Maciel 1996, 155. 
757 Stewart 2008, 39. 
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factores – e apesar do esforço reformista de Publius Aelius Hadrianus (reinante entre 117 e 138) 
–, revolucionaram a estrutura em que assentava a organização do Império que implodiu no 
século III, quando uma sucessão de episódios, mais ou menos nefastos, culminaram na 
conhecida crise da qual o Império reemergiu, envergando, porém, uma nova roupagem. 

 A unidade revia-se, agora, na multiplicidade. Na multiplicidade religiosa, na 
multiplicidade política, na multiplicidade de povos que foram acantonados no interior do limes, 
na multiplicidade de mercenários que haviam desvirtuado as tácticas e a disciplina militares (por 
muito que Vegécio tivesse sonhado com a reorganização das legiões segundo os antigos 
modelos), ou, nas palavras de Gilvan Ventura da Silva, quando caracterizou a derivação de 
Roma no sentido do Baixo-Império:  

«permanece sempre a indagação sobre os motivos pelos quais uma civilização que possuía tantos 
elementos novos, vibrantes e originais não foi capaz, ao fim e ao cabo, de manter-se integrada 
como havia ocorrido por séculos. Nesse caso, parece-nos necessário reconhecer que a 
desagregação do Império Romano do Ocidente mediante a regionalização provincial e 
enfraquecimento do aparelho militar e burocrático estatal é um fenómeno de natureza política, uma 
vez que o Império era, acima de tudo, uma unidade político-administrativa que integrava em um 
determinado território mais de uma centena de províncias, as quais apresentavam múltiplas 
especificidades económicas e culturais que não podem ser esquecidas»758.  

Seja como for, o mundo romano ressentiu-se desta crise que, apesar dos novos ditames 
em que assentou, a ruptura foi mais aparente do que real. Talvez por isso, a Arte – e no nosso 
caso particular os opera musiua – terão acompanhado o diapasão que ditou novos ritmos 
vivenciais, modelando-se, não só aos valores que sobrevieram759, mas também adaptando-se aos 
novos gostos que brotaram de todo este movimento, cujos reflexos se expressaram nos mais 
variados sentidos. Todavia, esta nova dinâmica não se implementou num único momento e as 
linguagens, a antiga e a nova, conviveram no espaço e no tempo, até épocas mais tardias, 
constatando-se, então, um processo de desagregação das qualidades canónicas da representação 
– sobretudo dos ancianos temas mitológicos – que se notou, com particular enfoque durante os 
séculos IV e V, quando o Cristianismo constituía já o elemento catalizador de uma sociedade 
que se via empurrada no caminho da Antiguidade Tardia. 
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Tendo em atenção a súmula destes factores, será possível efectuar uma correlação 
temático-cronológica dos mosaicos ora em estudo, até porque esta actividade há muito que 
havia perdido o carácter artesanal e se transformara num produto exportável, primeiro como 
conceito e, depois, como praxis adaptada às variadas realidades que, afinal, constituíam o 
mundo romano, pois se o mosaico se tivesse mantido ao nível restrito da auto-representação do 
romano puro, jamais se teria interiorizado e difundido pelo império o gosto por tal artesanato.  

Na verdade, e como assinalámos, o mosaico foi também um veículo de romanização e de 
romanidade, tornando-se, nesta perspectiva, acessível a outros grupos sociais que encontraram 
na sua perfilhação um caminho para a cidadania e, mutatis mutandis, com o decorrer do tempo, 
as técnicas do seu fabrico simplificaram-se de modo a ganhar-se uma maior celeridade na sua 
execução, barateando o método e rentabilizando a oficina com a sua capacidade aperfeiçoada 
para responder à cada vez maior procura de mosaicos. Já não só nas cidades, mas, depois da 
crise do século III e com o apego das classes abastadas às suas uillae, também nos agri. 
Fenómeno que, de algum modo, foi coincidente com o horror uacui que se assentou nos 
mosaicos do Baixo-Império, que revelaram, então, uma plasticidade plena de movimento e 
excessos decorativos, muitas vezes, extemporâneos ao próprio tema, ou, por outras palavras, os 
opera musiua tiveram também o seu período “barroco”760.  

                                                 
758 Silva 2001. 
759 Como, por exemplo, a manutenção de uma elite cultural cada vez menor mas que nos legou ainda os mosaicos de 
tema homérico e virgiliano, revelando, de modo inequívoco, que permanecia ainda activo um substrato transmissor 
dos antigos valores (Blázquez 1994, 279-292).  
760 Esta transversalidade dos opera musiua, ainda que matizada por factores regionais e idiossincráticos, mas de 
extrema importância para a compreensão da evolução da iconografia do mosaico romano, contribuiu, de modo 
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Na verdade, o opus tessellatum, nascido em contexto de romanização, ao impor-se como 
um artesanato “artístico-industrial”761, transformou-se num inequívoco sinal de romanidade, 
mercê da sua maleabilidade modal, pois devemos lembrar a sua génese urbana que, ao 
acompanhar a desagregação do universo clássico, conseguiu afazer-se à vivência mais rústica do 
que citadina que caracterizou a Tardo-Romanidade, adoptando novos paradigmas mais 
consentâneos com as existências naqueles alvoroçados tempos. E, finalmente, soube ir ao 
encontro de uma nova clientela, também ela ávida de ostentação, o que lhe garantiu o seu 
prolongamento no tempo, muito para além da queda do Império Ocidental. Ainda que no 
Oriente e, apesar da sua reinvenção no âmbito da ortodoxia cristã, o seu uso se tenha alongado 
Idade Média adentro, sobretudo no revestimento das igrejas bizantinas e de outros espaços 
sagrados, retomando a, já praticamente esquecida, representação musiva da estética sagrada 
como expressão religiosa. 

A arte romana foi, pois, um inequívoco impulsor ideológico, cuja elasticidade se afirmou 
consoante o balanço conjuntural que impeliu a sua recriação na continuidade até ao encontro 
limite dos opera musiua no Ocidente com os modelos bizantinos que lhe insuflaram uma nova 
vitalidade, porém efémera, apesar da decapitação da península ocidental, arrancada, em 
definitivo, ao corpo imperial no ano 411 quando os bárbaros impuseram o seu governo. A 
Ecclesia foi, então, o elemento catalisador e agregador das antigas existências (políticas, 
administrativas, linguísticas, culturais, económicas, religiosas, sociais e artísticas), renovando-
se, deste modo, na Tardo-Antiguidade, ainda que em aparente ruptura.  

                                                                                                                                            
inequívoco e continuado, para o enriquecimento do catálogo temático que se abeberara já, entre muitos outros 
motivos, de algumas das formas geométricas que complementam os mosaicos figurados e que aqui referimos a título 
meramente indicativo, tal como a trança de dois cabos, com raiz no cordão helenístico e precursora de formas mais 
evoluídas, como o entrançado de três ou mais pontas, vulgarizadas a partir do século III. A suástica, atestada já no VI 
milénio a.C., mas cuja semântica lhe foi ditando, consoante o tempo e o espaço, diferentes interpretações, revestiu-se, 
na época em análise, de determinado cariz protector e de fortuna, ao qual se terá aduzido – para além da vulgarizada 
associação ao Nó de Salomão (já atestado num fragmento de mosaico de Pompeios (Sansoni 1998, 30) – uma relação 
com o cantharus, com testemunho, entre outros, no recentemente descoberto e ainda inédito exemplar de Frielas, 
datado do século IV, numa eventual conexão ao culto dionisíaco, podendo-se encontrar neste facto um «reforço de 
modo a tornar, certamente, a protecção mais eficaz» (Coimbra 1999, 87). Ou o Nó de Salomão, um atributo da união 
e da aliança, que nascendo pagão na época de Augusto (Sansoni 1998ª, 4) está ainda presente num tesselado 
muçulmano em Mahdia (Tunísia), do século X (Ennaïfer 1994, 315-318, fig. 9), e tornou-se património comum do 
Mundo Antigo, porquanto, apesar de ter mantido a integridade no que respeita ao seu próprio desenho evolveu 
também noutro sentido, pois, «Sta di fatto che particolari fogge di nodi salomonici a scudo li vedremo ricorrere com 
frequenza a partire dal tardo III secolo sino a tutta l’età paleocristiana» (Sansoni 1998, 31). Ou, ainda, um capacete 
com suástica, como o descoberto em Herculaneum, o qual – dada a delicada localização geográfica daquela cidade – 
poderá ser entendido num contexto de protecção (Campbell 1994, 295-296), tal como em inúmeros mosaicos baixo-
imperiais se encontram crísmons apelando à boa-vontade de Cristo. Aspas, heras, letras, legendas, círculos, labirintos, 
quadrados, animais e muitas outras formas comuns no léxico musivário podem também, em determinados contextos, 
possuir significados de benfeitoria. Mas se, na verdade, não cremos na transversalidade valorativa dos elementos que 
se patenteiam nos mosaicos, parece-nos sensato optar-se – ainda na esteira de Sheila Campbell – por algum cuidado 
na tentação, por vezes apetecível, de classificar todo e qualquer motivo, ou composição mais estrambótica, como 
símbolo de protecção e/ou de boa-sorte. Na verdade, acreditamos que a universalidade da linguagem, ou melhor, das 
linguagens musivas, não encontrou – mercê dos fenómenos que temos vindo a explicitar – uma única tradução, pelo 
que, dependendo do tempo e do lugar, as mesmas formas podem figurar apenas como simples motivos decorativos, 
por vezes repetidos até aos limites da extenuação (vide, no mesmo sentido, Coimbra 1999, 82). Ou mesmo 
ressurgindo das profundezas dos tempos, como seja o quadrilóbulo entrançado – motivo já assinalado em plena proto-
história (Vasconcellos 1913, 82-83, fig. 44) – mas que marca presença na Península Ibérica no século IV e, com 
idêntica ou cronologia mais avançada, noutras províncias. Se as formas geométricas, no contexto de apreciação 
objectiva, surgem mais difusas, como por exemplo, o quadrilóbulo entrançado, os modelos vegetalistas que na 
Lusitânia ocidental costumam surgir associados a motivos geométricos, distanciam-se iconograficamente do “estilo 
florido” «de alguns mosaicos africanos, ou do rendilhado vegetal dos Hospitalia da Villa Adriana» (Correia 2005, 
81). Ainda assim patenteiam-se, em alguns mosaicos, aproximações às correntes africanas. Esta última perspectiva, 
no entanto, tem sido – quanto a nós – de algum modo empolgada, uma vez que, na Península Ibérica, nem todas as 
figurações mais ou menos exóticas podem reclamar esse estatuto, ainda que seja inequívoca a comparência de ateliers 
africanos neste território.  

354

761 Ideia reforçada por Dunbabin (1999, 272), quando refere que: «Under the Empire, and especially in the west, 
mosaic production was a large-scale business». 
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4. A EXALTAÇÃO DA VIRTVS 

Nas uillae, os fundiários exaltavam os trabalhos de lavoura e a produção equina, 
contabilizando os cavalos vencedores, como encontramos no mosaico de Torre de Palma, 
exaltando, sobretudo, a auto-representação da própria uirtus, privilegiando as passagens 
cinegéticas – e a caça era tida como um acto heróico – revelavam-se no caçador que atacava 
frontalmente o javali e que se assumiria como um guerreiro vitorioso. E também – se 
atendermos à hipótese de se tratar do retrato do fundiário (vejam-se as parecenças entre as duas 
representações) –, vemos nele o heróico cavaleiro que perseguia e espetava, com a sua comprida 
lança, veados e, apelando à glória suprema, panteras e outros animais selvagens, em quadros 
imaginados.  

A palma que coroava os cavalos vencedores no circo passou a encontrar-se também nos 
contextos de caça, por exemplo, entre outros, na complexa narrativa de Cardeñajimeno 
(Burgos), de finais do século IV (Iconographia, n.º 04), onde o cavaleiro demonstra a sua uirtus 
num cavalo rampante ricamente ajaezado à moda oriental; ou no caso do mosaico de 
DVLCITIVS, igualmente triunfante com o cavalo a carregar sobre uma cerva, cujas influências 
ainda africanas são notórias na compositio. De facto, durante a Tardo-Romanidade – e apesar de 
se manterem activos os circuitos norte-africanos, não há dúvida de que o Oriente se foi 
imiscuindo na pars Occidentalis, como se nota, a título de exemplo, num mosaico venatório de 
Puerta Oscura (Iconographia, n.º 49), datado do século IV ou mais tardio, tal como Blázquez 
também constatou, com base nos textos coevos e nos testemunhos arqueológicos: 

«A los paralelos, ya recordados por H. Schlunk, de influjo orientales en la arquitectura, 
cabe añadir los aducidos por H. Hauschild, como la villa de Centcelles, Tarragona, de mediados 
del s. IV con nuevas tendencias constructivas, levantada con la misma técnica que el mausoleo de 
Galerio en Tesalónica, y los sótanos del palacio Diocleciano de Spalato. Las juntas pintadas de los 
muros de Marialba, León, tienen un único paralelo en la iglesia de Studios en Constantinopla. La 
pila bautismal de la basílica de Son Bou, en Menorca, tiene paralelos en Grecia y especialmente en 
el Monte Nebo en Palestina, datada en 597. Todavía es posible espigar en la Historia y en la 
Arqueología algunos otros datos de relaciones entre Hispania y el Oriente, como la mención en 
Prudencio (Hamart. 287) de las sedas del Oriente, llegadas a la Península Ibérica»762. 
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Ainda assim, o universo clássico estava presente na memória, apesar de se notar, com o 
avançar do tempo e em contextos mais deslassados, como o mosaico de Tarraco, que, ainda que 
tivesse mantido a representação canónica, se aduziu uma extemporânea figura alada, 
considerando Milagros Guardia Pons a hipótese de se estar perante uma associação de Dioniso 
com Hélios-Mithras763, ou seja, outro indício da miscigenação de diversas correntes de 
pensamento religioso-simbólico de génese oriental.  

A par com as cenas de anfiteatro (com os combates de gladiadores, as venações e a 
execução de condenados), realizaram-se nas cidades os temas circenses (as corridas de cavalos, 
o auriga vencedor e os cavalos laureados), tema este que depressa se instalou nos agri. Os agri 
que produziam os cavalos-heróis, os agri que eram, afinal o prenúncio de um bom ou mau 
espectáculo circense. E será, pois neste contexto que deverá ser globalmente apreendida a uilla 
de Alcalá de Henares, com as suas inúmeras referencias ao cavalo, nos mosaicos e nos frescos. 
Neste âmbito, restarão poucas – ou nenhumas – dúvidas de que em Alcalá de Henares se vivia 
em função do cavalo, até porque escavações realizadas no local revelaram a existência de 
estábulos764. E, além do mais, esta era também uma uilla suburbana – condição primordial para 
o fornecimento de equinos para a cidade e/ou para exportação – e esteve ocupada, apenas com 
um curto interregno, até à plena época visigótica. 

                                                 
762 Blázquez 1986, 186. Sobre esta matéria vide também, Blázquez 1997, 471-487. 
763 Guardia Pons 1992, 35-37, lám. 1. 
764 Rascón Marques et alli 1993,  
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Outro aspecto que merece realce nesta uilla trata-se, sem dúvida, da envolvente do 
emblema figurado com auriga vencedor (e cujos comentários já realizámos em capítulo 
próprio), pois este era um tema nitidamente “urbano”, o que, no mínimo, permite questionar se 
o fundiário era proprietário de uma factio ou tivesse sido ele próprio um auriga. Fenómeno 
oposto constatou-se em Emerita Augusta, designadamente – e comprovando uma vez mais que 
as tendências não são unidireccionais – no pavimento com representação do caçador ao lado do 
seu garboso cavalo Pafius, junto a um veado morto, cena que se encontra perfeitamente 
enquadrada numa floresta, enquanto noutro painel do mesmo mosaico se patenteia a 
representação de um auriga vitorioso, acompanhado por uma Vitória (Iconographia, n.º 63). 

Mas em Alcaná de Henares, conforme constatámos, ter-se-á revelado um determinado 
gosto pela simplificação das formas secundárias, uma nítida geometrização, a caminho da 
estilização pura e simples dos motivos que deixam de ser visíveis para passarem, numa época 
rica em complexidades, a ser intuídos. Referimo-nos, pois, à transposição iconográfica de uma 
característica urbana para um contexto rústico e, quiçá, propiciador, dado o destino dos cavalos 
de Alcalá de Henares, ou seja, o circo. 

Este fenómeno da geometrização das formas foi obtido, quanto a nós, através da máxima 
depuração das mesmas que, de algum modo, ao garantirem a subjectividade, lhe terão ganho 
eventualmente uma idiossincrasia profiláctica. Tudo isto na época em que corria paralelo um 
certo gosto impressionista nos opera musiua, com melhor exemplo em Cortijo de Paterna, 
Sevilha (Iconographia, n.º 53) e, como vimos, em alguns frescos emeritenses de cronologia 
idêntica. 

Mas, refira-se, por exemplo, que se poderá encontrar a sublimação da uirtus levada ao 
extremo no mosaico, de finais do século III ou de inícios do IV, proveniente de uma uilla 
situada nos limítrofes da cidade de Córdova, no qual um cavaleiro, em desenfreado galope, 
precedido pelos seus galgos, corre atrás de uma lebre, cujas legendas, a primeira sob o ginete, 
identificam o venador765:  

356 THALAS 
SIUS QUI UENATOR 

e as outras duas nomeando os cães:  

LATERAS766  

e  

NIMBUS  

poderão, afinal, pela modéstia da cena retratada, revelar uma certa ambiguidade entre a 
necessidade de Talásio se auto-representar engrandecido pelo acto de caçar (ainda que no caso 
vertente se trate de um pequeno e inofensivo coelho) e o reflexo da abertura do homem à mater 
natura. Fenómeno que se espelhou igualmente noutra iconografia, esta de cariz religioso, 
designadamente no Triunfo de Baco de Valdearados (Iconographia, 02), datado já de inícios ou 
meados do século V, no qual, nas amplas bordaduras, se patenteiam quatro cães nominados – 
EVROS, ZEFYRVS, NOTVS e BOREAS – em feroz perseguição de pequenos herbívoros. 

 
5. O CHÃO ADORMECIDO 

Constituirá exemplo dessa realidade o mosaico do rapto de Europa por Zeus disfarçado de 
touro767, datado do século IV, mas parecendo-nos tratar-se de uma obra mais tardia. A tipologia 
da representação deste mito já há muito se achara estandardizada, com antigo exemplo na 
métopa de Salinas, datada do século VI a.C., como já referimos. No presente mosaico 
                                                 
765 Gómez Pallarès 2005, 275-277. 
766 Talvez por Latras. 
767 Blázquez 1981, 50-54, n.º 32, lám. 39C; Durán 1993, 221-223, n.º 55, fig. 40. 
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hieraticamente afrouxada, como se tivesse sido fabricado apenas com o recurso a uma memória 
já longínqua. É nesse sentido que intitulámos este subcapítulo como “O chão adormecido”. 

Ou, noutra perspectiva, cabe ainda referir o ingénuo mosaico de Fraga (Iconographia, n.º 
18), mandado executar na primeira metade do século IV, decerto por Fortunatus, proprietário 
daquela uilla e cristão assumido, como nos deixa entrever a inscrição no interior da cartela com 
crísmon central ladeado por alfa e ómega, os símbolos do Cristianismo e do seu tempo 
escatológico, o seu nome (Iconographia, n.º 18) e, no meio daquela ingénua parafernália 
decorativa, sobressaem vasos com flores, crateras de onde emergem parras e rechonchudos 
bagos de uva, numa possível reminiscência dionisíaca, podendo-se entrever nas pequenas 
figurações humanas (apesar de degradadas) putti na vindima, e de outros vasos florais e aves – 
como o pavão e o pato –, destacando-se, sobre um tufo de erva, uma pequena lebre tirada de 
perfil768.  

O primado da essência entranhou-se na vida campesina, reflectindo-se este facto também 
na ars musiva, porquanto na sua iconografia se foram tal-qualmente esvanecendo os contornos 
da mitologia pagã. E, na verdade, esta constatação está bem presente no fragmento de mosaico 
de Puerta Oscura (Málaga), no qual a figuração do mito de Belerofonte a matar a Quimera se 
integra, com a maior ingenuidade, numa vulgar cena de caça, inclusive com cão e caçador 
apeado atrás de um cervídeo, sendo apenas tal narrativa identificada pelo facto de se terem 
introduzido legendas, uma sobre o ginete e respectivo montador769:  

[PEGA]SVS  

e  

BELLEREFONS 

e a outra, dividida em três linhas, junto do leão:  

QV 
357ME 

RA 
 
 
 

 
 
Enquanto que noutros casos se pode encontrar naquela mesma cena – Belerofonte a matar 

a Quimera – uma leitura de simbólica cristã (São Miguel Arcanjo a trespassar o dragão), assim 
como em alguns quadros de Orfeu que Clemente de Alexandria comparou, pela sua inusitada 
capacidade em sujeitar os animais, a Jesus Cristo.  

Mas uma das melhores sínteses do que temos vindo a evidenciar sobre esta interpretatio 
christiana na iconografia do mosaico encontra-se testemunhada na abóbada de Centecelles, 
onde se distribuem, em círculos concêntricos a apontar na direcção do Céu, cenas cinegéticas, a 
pé e a cavalo; trechos bíblicos; as Quatro Estações770; os retratos dos Augustos Magnêncio e 
Constâncio II e dos Césares Vetrânio e Decêncio; e, no topo da cúpula, outras personagens não 
identificáveis771.  

Posto isto, poder-se-á concluir que a Arte cristã derivou do contexto romano, tendo 
recorrido às mesmas técnicas e modelos como sustentáculo material de uma interacção entre os 
velhos e os novos valores, confluindo todas essas vivencias – então, ainda, arreigadas à grandeza 
                                                 
768 Guardia Pons 1992, 96-100, láms. 32-33. 
769 Blázquez 1981, 77-78, n.º 53, lám. 61A. 
770 Aqui, e ainda na tradição da Antiguidade Clássica, as estações estão representadas através de bustos masculinos, 
mas a tendência normativa desta representação no âmbito do mosaico, conduziu à adopção do perfil feminino (Maciel 
1996, 155). 
771 Hauschild e Arbeiter 1993 49-94. 
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do paganismo – no sentido ascendente, apesar de: 
«No politeísmo mediterrânico, o Céu e a Terra precedem os deuses, que necessitam desses 

espaços para morar. No monoteísmo mosaico verifica-se o contrário: Deus é que cria o Céu e a 
Terra»772. 

E foi nesta hesitação que o mosaico caminhou ao longo do tempo, até ao seu ocaso, que 
radicou não só no facto de a conjuntura sociopolítica e cultural ter tornado despicienda a sua 
aplicação, mas também porque, a determinada altura, a Igreja não permitiu que se pisassem os 
signos sagrados. E embora o Império, que anteriormente estivera ameaçado, fosse caminhando, 
nas palavras de Ward-Perkins, de uma Antiguidade Tardia para uma New Age773, passaram, para 
a população em geral, a ser despiciendas muitas das vontades antigas, exceptuando-se, 
obviamente, a nova elite política e a Igreja que se acercaram deste universo e que na 
continuidade o mantiveram e reestruturaram em sentido diverso. 

As representações de índole religiosa e/ou mitológica, de cariz escultórico ou pictórico, 
foram, por outro lado, alvo de uma cristalização prematura, segundo cânones iconográficos há 
muito estabelecidos que lhe definiram a essência. Isto, independentemente da melhor ou pior 
execução dos desenhos, da adição ou subtracção de uma ou várias personagens secundárias, do 
acrescento ou da omissão de um ou outro pormenor, como se patenteia, aliás, nos mosaicos 
alusivos a Baco. Neste contexto, nota-se que a divindade, por norma, surge de pé num carro 
tirado por dois tigres (da esquerda para a direita, no plano do observador), acompanhado, ou 
não, por um séquito de composição variável. Assim, apenas ao nível da Península Ibérica – mas 
com consciência de que este modelo se repetiu um pouco por todo o Império – destaca-se, no 
que concerne ao Triunfo Indiano, a iconografia simplificada do mosaico de Andión, de 
cronologia indeterminada, mas circunscrita ao Alto-Império774, ou a complexidade do 
pavimento de Caesaraugusta, datado da época dos Antoninos775. Esta evolução iconográfica 
coincidiu, também ela, com o processo de ruralização da sociedade e economia e resultou, 
igualmente, desse mesmo processo. Desta forma, os temas de tradição greco-romana foram 
sendo substituídos por representações mais telúricas e narrativas.  358

Em Emerita Augusta, um mosaico permanece assinado pela oficina que o executou, 
conforme legenda ali patente:  

EX OFFICINA ANNI PONI  

Datado cerca de 400-430, a representação báquica – neste caso uma descrição do mito de 
Ariadne – flutua num espaço desordenado, mas despojado do seu vazio pela inclusão, entre 
outros, de cruzes e de florões inscritos em círculos776, revelando, já nesta época tardia, a quase 
total desagregação de uma iconografia teocrática, outrora bastante estandardizada, assumindo-
se, pela liberdade criativa dos mosaístas da oficina de Anni Poni, que para além das figuras 
essenciais ao desenrolar da cena, a completaram com uma série de círculos, rosetas e florões, 
um asároton oíkos 777, ainda que não perdesse o sentido religioso, porquanto a cena primordial 
está perfeitamente identificada. 

* 

Como referiu Bianchi-Bandinelli778, a arte de um determinado povo numa determinada 
época constitui a melhor expressão da sociedade que a exercita, e por isso constitui também o 

                                                 
772 Maciel 2002, 242. 
773 Ward-Perkins 2006, 234. 
774 Durán 1993, 276-279, n.º 81, fig. 46, lám. XLIV. 
775 Blázquez et alii 1989, 51-57, n.º 35, lám. 48; Durán 1993, 274-276, n.º 80, lám. XLIII. 
776 Blanco Freijeiro 1978, 34, n.º 15, láms. 26-27A. 
777 Seja como for, esta bricolage de imagens conduziu, em última instância, quer à recriação livre de temas concretos, 
quer à contaminação (Lavagne 1988, 472) dos mesmos, ou seja, a inclusão num único mosaico de representações 
completamente antagónicas, desproporcionadas e erradas. 
778 Bianchi Bandinelli 1971. 
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melhor reflexo do seu modus uiuendi e das suas idiossincrasias culturais, religiosas, políticas, 
filosóficas, sociais… Por conseguinte, os ventos de mudança na arte durante a Romanidade 
Tardia não foram mais do que os reflexos de uma zona periférica em mudança – tal como 
sucedeu na Britannia, no Norte de África, no Egipto e em Israel –, cujos registos, desde os 
finais do século IV até ao século VI, foram miscigenando, pouco a pouco, os cânones 
primordiais da arte greco-romana, com as novas expressões artísticas que, resultantes do triunfo 
do Cristianismo, começaram também a despontar e, mais tarde, acabaram por se impor.  

Aqui aportados, convém referir que, depois de ultrapassado um secular proto-
Cristianismo – e recorde-se que a penetração do Cristianismo teria sido lenta na Hispânia, 
tendo-se revelado, primeiro, através das elites que já desde o século III vinham importando 
sarcófagos779 –, o catecismo inevitavelmente absorveu como seus, e para além das sobejamente 
propaladas festividades, os inevitáveis paralelismos formais com diversas divindades pagãs, o 
que se poderá demonstrar, a título de exemplo, através de uma equação intuitiva:  

 
APOLO ORFEU 

JESUS CRISTO 

Na verdade, nos finais do século IV o cristianismo hispânico não tina ainda conquistado 
todas as camadas sociais, mas a legislação de Teodósio acabou por contribuir – assim como a 
destruição causada pela súbita passagem dos povos germânicos, como nos relatou em tom 
escatológico Hidácio, Bispo de Aquae Flauiae – para a imposição, com mão pesada, das regras 
da Ecclesia, mantendo, todavia, a matriz cultural romana. E se nos opera musiua, de facto, 
predominou o profuso complemento ornamental secundário, o horror uacui – como vimos – e 
que teve como consequência o abandono da perspectiva, impondo-se também o asároton 
oíkon780, longo processo este que terá culminado numa tendência abstraccionista, linear e 
simplificada. 

Este facto poderá ser entendido no contexto de uma preparatio euangelica que tendeu 
para uma dissolução do paganismo no seio da nova religião emergente: um movimento longo, 
estruturante, e não uma mutação. Até porque, pelo menos desde o século II, o cristianismo se 
vinha insinuando, sobretudo, no meio urbano. Por conseguinte, durante a apelidada Antiguidade 
Tardia – em particular depois da liberdade de culto concedida por Constantino, ainda no século 
IV – encontramos uma interacção cultural (que de alguma forma se revelou, como contraponto, 
na adopção de uma iconografia helénica e virgiliana em diversos mosaicos datáveis deste 
período781) que, de certo modo, se veio a revelar também formalmente na arte cristã: 
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«A Paideia cristã transparece na Arte que a acompanhou e que em grande medida se 
caracterizou pela rarefacção, ou mesmo libertação, de determinadas condicionantes formais do 
Classicismo, devido fundamentalmente às motivações profundas da vivência cristã. 

(…) Uma Arte que se apresenta assim relativa num contexto de totalidade, em duas 
vertentes: dentro de si mesma, na medida em que todas as suas expressões se inter-relacionam e 
intercondicionam – arquitectura, escultura, mosaico, pintura… – e fora de si mesma, porque ela 
não existe sem um contexto que a suporte»782. 

Ou seja, foi nesta dúplice troca de influências – sem olvidar uma dimensão judaico-cristã 
– que se firmou uma estética nova, ainda que materialmente ancorada no suporte artístico 
romano, mas consentânea, aliás, com o homem novo. Os signos que dominaram a Antiguidade 
Tardia e o Paleocristianismo, em muitas situações, radicavam num quotidiano greco-latino, 
embora não subsistam quaisquer dúvidas de que os mesmos estavam, então, sujeitos a um 
                                                 
779 Cf., v.g., Blázquez 2003.  
780 Restos de comida no chão, simbolizando a casa não varrida, enfim, os excessos perdidos da abundância. 
781 Blázquez 1994, 279-292. Recentemente descobriu-se, em Alter do Chão, um mosaico com a figuração de uma 
cena do Canto XII da Eneida, de Virgílio, o primeiro encontrado em Portugal, do qual, oportunamente, efectuaremos 
um estudo exaustivo.  
782 Maciel 1996, 17. 
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escrutínio que hoje temos dificuldade em esclarecer. Ou, noutra perspectiva, as formas artísticas 
ultrapassaram ou recuaram as cronologias estabelecidas a posteriori como “barreiras”. Por isso, 
e não raras vezes, a mesma expressão artística pode ser dotada de leituras diferenciadas, 
dependendo do ponto de vista do encomendante e do observador coevo da obra de arte e que a 
olhava de modo absoluto, até porque uma derivou da outra. Ou, como escreveu Justino Maciel: 

«Há, portanto, testemunhos artísticos da época romano-cristã que formalmente poderão 
conotar várias ideologias em presença, usando a mesma veste significante. Poderão até reportar-se 
a mais de um significado ou até suportar um sincretismo dinâmico subjacente. Constatação que 
não limita a análise, mas a enriquece enormemente»783. 

Vide, ainda, os mosaicos báquicos… cujo processo construtivista, se encontra patente, 
por exemplo, na despojada iconografia do triunfo de Sevilha (Iconographia, n.º 32), de finais do 
século II-começos do III, surgindo já consolidada na Pompa Triumphalis de Torre de Palma, de 
finais do século III ou inícios do IV (Iconographia, n.º 76), constatando-se o início de um 
processo de mudança, bem visível, aliás, no mosaico de Emerita Augusta, cronologicamente 
balizado entre os anos 400 e 450 (Iconographia, n.º 56), cuja revolução desconstrutivista terá 
tido o seu auge no mosaico egitaniense (extra-catálogo). De facto, o mosaico de Idanha-a-Nova 
revela uma notável composição abstraccionista resultante de uma depuração do desenho levada 
ao extremo, mas onde ponteiam afinal alguns elementos identificáveis no contexto que temos 
vindo a evidenciar como exemplificativo dos processos operativos de mudança, mais 
consentânea com a coexistência de elementos pagãos dissolvendo-se estes (não totalmente) no 
contexto cristão dominante na Antiguidade Tardia. Ou, melhor dizendo, fenómeno que 
coincidiu com o lento processo que terá culminado numa expressão artística anicónica, ou como 
melhor esclareceu Justino Maciel: 

«A procura de novos caminhos de expressão encontra-se patente na gestualização da figura 
humana desenhada a negro, assim provocando a imediata atenção do observador. Mas a sua grande 
estilização aponta para o desaparecimento total do figurativo na arte do mosaico e da pintura»784. 360
Face aos considerandos que temos vindo a tecer não nos será possível concordar com 

Blázquez, designadamente quando afirmou que durante a Tardo-Romanidade houve uma total 
transformação do gosto artístico e a degeneração das formas, como consequência da 
“barbarização” da Península, tendo considerado igualmente que o horror uacui que se espelhou 
nos mosaicos – fenómeno que, como notámos, se começara a firmar pelo menos desde o século 
III – era própria da arte primitiva785. Noutro artigo, no entanto, este autor considera que: 

«De los datos expuestos se deduce que es inapropiado hablar de decadencia en Hispania del 
Bajo Imperio. La crisis del siglo III fue un corte profundo. Lo que vino después, generalización de 
los latifúndios, expansión lenta del cristianismo, uso en gran escala de los mosaicos mitológicos 
indican una metamorfosis de la cultura»786. 

Acreditando que as divergências de Blázquez tenham derivado de abordagens distintas à 
matéria em causa, parece-nos, pois, que a Arte reflectiu inequivocamente esses movimentos, 
recriando-se no devir histórico que, como consequência da crise do século III, propulsionou 
uma lenta mudança de mentalidades, cujos primeiros reflexos se intuíram na adopção de 
programas estéticos distintos. Todavia, ao contrário do que comummente se afirma, este não 
resultou de um corte abrupto, mas usufruiu de condições sine quibus non que impeliram a Arte 
e, sobretudo os opera musiua, para a adopção de novos programas estéticos e simbólicos, até ao 
seu términos que, na Hispânia, terá ocorrido já em plena época visigótica. 

* 

                                                 
783 Maciel 1996, 17. 
784 Maciel 2008. 
785 Blázquez 1982, 29. 
786 Blázquez 2003, 87. 
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Os mamíferos assumiram inequivocamente na cultura romana um papel preponderante no 
que concerne aos aspectos religiosos, lúdicos e de trabalho, conforme podemos constatar através 
da leitura dos clássicos e pelos registos artísticos que chegaram até ao nosso conhecimento, 
designadamente, os opera musiua. 

Durante o Alto-Império predominou uma representação associada aos temas míticos. 
Depois da crise do século III, verificou-se uma derivação do gosto que foi ao encontro de 
figurações mais naturalistas e descritivas, com algumas excepções, nomeadamente os de tema 
báquico. Este fenómeno foi, em parte, consequência da mencionada conturbação, pois, na 
verdade, começou a plasmar-se nos mosaicos uma iconografia valorativa do próprio animal – já 
não enquanto atributo, símbolo ou metamorfose de alguma divindade – mas sobrevalorizando o 
seu próprio carácter, o cavalo vencedor, a uenatio, a exaltação da uirtus em contexto rural, ou 
seja, a vitória do homem sobre o animal selvagem. Constatou-se igualmente, e à medida que o 
Cristianismo se ia impondo, um encaminhamento ao encontro do «Animal Paradise»: Bom 
Pastor e Orfeu787, cujos modelos estão bem presentes na ars musiua da finisterra ocidental, 
coincidindo, também, este fenómeno com o reencontro do homem com a mãe natureza. 

 

                                                 
787 Toynbee 1996, 283-299. 
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x i .  
C R I P T O - H I S T Ó R I A  D A  A R T E :   

U M A  B R E V E  A B O R D A G E M  A C E R C A  

D O S  M O S A I C O S  P E R D I D O S .   

A  T R A N S - M E M Ó R I A  D A S  I M A G E N S :   

O  E X E M P L O  D O S  M O S A I C O S  

D E S T R U Í D O S  N O  E S P A Ç O  C R I S T Ã O  

D U R A N T E  A  A N T I G U I D A D E  T A R D I A  

 

1. CRIPTO-HISTÓRIA DA ARTE: UMA BREVE ABORDAGEM ACERCA DOS 

MOSAICOS PERDIDOS 

381

«Atenta no papel que as obras já desaparecidas na voragem dos séculos possam ter 

assumido em determinadas circunstâncias e em termos históricos, iconológicos, políticos, 

ideológicos e, sempre, estéticos. Contribui para dar vida a tais espécimes que diversas 

vicissitudes fizeram desaparecer do mundo presente. Ajuda a iluminar, a partir desse 

estudo, comportamentos específicos de artistas, conflitos de gosto, preconceitos de mercado 

ou grupos sociais na circunstância influentes»  

(Serrão 2001, 11). 

 

Hoje, a Cripto-História da Arte começa a ser entendida como um ramo 

derivado da própria Historia da Arte, e, inevitavelmente, agremiada a outras 

matérias também com ela correlacionadas. E se Vítor Serrão se debruça, 

sobretudo, sobre as obras que marcaram ou são intuídas no âmbito da 

Modernidade, nada obsta que se transponha este conceito – com as devidas 

precauções e adaptações – para o estudo da Antiguidade e Tardo Antiguidade. 

É, pois, nesta óptica, e ainda no entendimento do autor citado, de que a 

História da Arte não se faz apenas com o recurso a obras vivas, e tendo 

igualmente em consideração o sentido operativo do estudo da História da Arte, 

que se nos afigurou pertinente dedicar um capítulo à cryptanalysis, ainda que 

tenhamos plena consciência de que este género de abordagem não é, de todo, 

comum no estudo do mosaico romano ou, até mesmo, no que concerne ao 
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estudo de outros objectos artísticos que a Antiguidade nos deixou. 

Uma das principais razões que dificulta – ou impossibilita mesmo, em 

certos casos, uma abordagem no âmbito da cryptanalysis – prende-se com a 

escassez de fontes, materiais ou escritas, mas deve-se igualmente à distância 

temporal. Com efeito, a escala com que o historiador de Arte da Antiguidade 

lida é bastante ampla. E esta longevidade, aliada ao factor espaço, o espaço 

vazio (com algumas excepções de lugares que os acasos do tempo nos legaram, 

como, por exemplo, Pompeios, Domus Aurea, Petra e Bulla Regia), obriga a 

manobrar ao nível de uma escala maior, logo com menor objectividade, salvo 

em casos excepcionais nos quais é possível datar os objectos de modo rigoroso 

ou aproximado. Tal se verifica seja através de uma epígrafe, seja através de 

um contexto arqueológico muito bem definido, seja ainda através da dedução 

subjectiva, baseada na interpretação de textos ou de outros materiais coevos, 

designadamente, entre outros, das cerâmicas finas, da terra sigillata ou, até 

mesmo, através da numismática. As épocas mais recentes, todavia, 

funcionaram ao nível de uma escala menor e foram pródigas em legar-nos 

conhecimentos críveis, e, em simultâneo, os lugares vazios (exceptuando-se 

alguns exemplos) deram lugar aos espaços cheios. Isto, obviamente, sem 

querer minimizar as muitas dificuldades em atribuir cronologias, 

proveniências e autorias – sobretudo devido ao vasto património e 

documentação que se perderam no seguimento de diversas catástrofes 

naturais, de conflitos bélicos ou, mesmo, como consequência da intolerância 

religiosa ou, tão-somente, como resultado da imbecilidade humana –, mas 

aqui trabalha-se já no horizonte apertado do quarto de século, da década e, 

mais objectivamente, ao nível do próprio ano.  

382

Por outro lado, a questão da autoria da obra de Arte Romana e Tardo-

Romana, nomeadamente a assinatura dos mosaicos, constitui um fenómeno 

raro e de cariz excepcional, o que, em muito, tem dificultado a identificação 

das oficinas, os seus percursos laborais e, em última análise, a identificação 

do “criador” da obra musiva – fenómeno estreitamente vinculado ao 

evergetismo latino –, como, aliás poderemos constatar em capítulo próprio. E 

isto porque acreditamos, no contexto sociocultural em que surgiram e se 

desenvolveram os opera musiua, os quais acusaram uma linguagem “proto-
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industrial”788 em contexto oficinal, como aliás também sucedeu desde a Baixa 

Idade Média e ao longo da modernidade, até ao fim do Ancient Régime, em 

muitas oficinas de escultura, de pintura, de arquitectura e de cantaria, pois 

eram, na sua maioria, de tradição e sucessão familiar, estando tal facto 

comprovado material e documentalmente789.  

Deixando estes considerandos, mas ainda no âmbito da matéria do 

presente capítulo, refira-se o exemplo da in-criação, um dos aspectos 

contemplados na metodologia adoptada pela análise da Cripto-História da 

Arte, ou seja, a obra de arte documentada mas não existente. Aqui aportados e 

no que concerne ao universo Antigo e Tardo-Antigo o fenómeno torna-se mais 

complexo, sendo praticamente impossível de detectar, salvo raras excepções 

que casuisticamente a Arqueologia ponha a descoberto. É o caso – ainda que 

extemporâneo ao território ora em apreço –, da uilla de Pont d’Ancy, que foi 

abandonada apressadamente no século IV, quando os mosaístas se 

preparavam para revestir os seus principais pavimentos da sua pars urbana 

com mosaico, tal como o parece comprovar o achamento de ferramentas junto 

a uma grande cuba com cal e enormes pilhas de tesselas, bem como a 

inexistência de vestígios de quaisquer assentamentos790.  383

Se a in-criação é dificilmente detectável no que concerne ao universo 

artístico que nos ocupa, o conceito de reconstituição aplica-se às obras de arte 

cujo conhecimento actual é desconexo e – independentemente dos critérios 

utilizados – se procura efectuar a sua restituição. Assim, no que respeita ao 

mosaico romano, a reconstituição efectua-se através da leitura ou 

interpretação de fragmentos sequenciais ou não, mas que possibilitem uma 
                                                 
788 Cfr., v.g., Garcia y Bellido 1994. 
789 Na verdade, muitos génios da pintura alicerçavam-se, também, em gravuras que 

circulavam pela Europa de onde extraíam os motivos que os aprendizes copiavam, 

cabendo ao mestre pintor dar os retoques finais e, se oportuno, assinar a obra. Com 

estas observações, apenas pretendemos demonstrar que as variáveis humanas são 

limitadas – e caso não fora o tempo e o espaço, estes, sim, factores fundamentais, 

porém, irrepetíveis – até pareceria que o caminho humano se desenvolveria em 

círculos perfeitos. Na verdade, porém, o artista só se libertou quando, finalmente, 

quebrou os grilhões que o enlaçavam, quer ao evergetismo, quer à sujeição 

mecenática, e teve consciência do seu primado individual, enquanto ser criador. 
790 Lavagne 1988, 470. 
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recriação do discurso primevo do produto musivário, de que constituirá 

melhor exemplo o trabalho efectuado na cúpula de Centecelles, uma obra 

única no contexto da própria romanidade791, ou, noutra dimensão – quanto a 

nós mais discutível até porque atinge um grau de pormenorização exacerbada 

na área sujeita ao restauro completo –, no mosaico sepulcral de Antonia 

Vetia792.  

 

   
 Fragmento do mosaico 

com representação do 

Triunfo de Baco e desenho 

provavelmente efectuado 

aquando do seu 

achamento, em 1845 

 

384
 

 

 

 

Noutras situações, nas quais a temática explanada é vulgar, recorre-se 

amiudadamente à recolha e análise de paralelos, não só com o intuito de 

reconstituir a integridade física do mosaico em observação, mas também na 

perspectiva de aferir uma aproximação cronológica. Outra situação que se 

poderá enquadrar – quanto a nós – no âmbito da presente análise será o caso 

do mosaico alusivo ao Triunfo de Baco, descoberto em 1845 na Cantera del 

Puerto, tendo sido, entretanto, trasladado para o Museu Provincial de 

Tarragona793; o pavimento em causa apresenta elevados níveis de destruição, 

parcialmente reconstituíveis se se tiver presente o esboço que se guarda no 

Gabinete de Antiguidades, decerto executado por um artista que fixou os 

                                                 
791 Hauschild e Arbeiter 1993, 49-94. 
792 Blanco Freijeiro 1978ª, 47, n.º 33, lám. 55. 
793 Guardia Pons 1992, 35-37, lám. 1. 
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contornos das figuras a carvão, bem como as breves notas que extraiu e que 

acaso revelarão uma intenção de posterior aperfeiçoamento em gabinete do 

seu esquiço. Seja como for, é certo que o desenho oitocentista está mais 

completo do que o próprio mosaico na actualidade. Se um dia se verificar a 

sua reconstituição, para além do guilhoché da moldura, parece-nos que o 

referido desenho apresenta a fiabilidade necessária à reconstituição – mesmo 

que parcial – do mosaico, em particular da Vitória que paira sobre o cortejo 

triunfal. 

Um outro aspecto, igualmente aplicado no âmbito da Cripto-História da 

Arte, procura comprometer-se com as obras de arte já desaparecidas, fazendo-

as ressuscitar através da dedução, arrancando-as do complexo mundo do 

desconhecimento e dar-lhes, nem que seja, um ténue sopro de vida, mesmo 

que incorpóreo. Mas aqui aportados, e no que concerne ao estudo do mosaico 

romano, no âmbito da História da Arte, o terreno torna-se movediço e a sua 

abordagem carece de uma atenção muito especial. Se por um lado, o 

achamento de um conjunto de tessellae avulsas não nos permite mais do que 

acrescer um ponto numa carta de distribuição de mosaicos, limitando-se o seu 

valor a uma mera questão estatística, decerto bem mais útil aos estudiosos do 

território como Enrique Cerrillo Martín de Cáceres e José Maria Fernández 

Corrales794. Por outro, e no que respeita à Península Ibérica, o nosso 

conhecimento acerca de mosaicos perdidos resulta, sobretudo, de um contexto 

de antiquariato bastante arreigado à ideia da compilação de antigualhas. Mais 

tarde – mercê também da difícil conjuntura que ambas as nações ibéricas 

vivenciaram ao longo do século XIX –, apenas foi possível o desenvolvimento 

de um “proto-positivismo” ainda bastante impregnado dos valores do 

coleccionismo e de registo fácil, cuja tendência científica se começou a 

evidenciar, sobretudo na segunda metade daquela centúria, quando se 

fundaram as primeiras associações arqueológicas, assumindo apenas uma 

forma mais completa, já nos finais daquele evo, com a instituição dos museus 

nacionais. 

385

Aqui aportados, importa referir que dos oitenta mosaicos cujo estudo 

                                                 
794 «Un ejemplo de relación campo-ciudad. La distribución espacial de los mosaicos 

romanos en Lusitania», Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia, vol. II. Cáceres: 

Universidad de Extremadura, 1981, 154-164. 
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iconográfico e descritivo compõe o segundo volume da presente dissertação, 

catorze estão hoje tidos como perdidos, conhecendo-se, apenas por via 

indirecta, designadamente através de desenhos, aguarelas ou fotografias, 

sendo estas últimas – apesar da má qualidade de muitas das fotos 

consideradas, algumas delas dificilmente perceptíveis – constituem os 

documentos mais fiáveis, porquanto não carregam o estigma da subjectividade 

que, de imediato, se costuma associar aos desenhos ou às aguarelas, como 

sucede, por exemplo no mosaico da Carthaginenses (que não incluímos no 

capítulo da Iconographia), mas que se afigura pertinente mencionar no 

presente contexto:  

 

Mosaico com cabra (extra catálogo), foi 

descoberto em 1876, na uilla de La Quintilla, este 

mosaico apenas se conhece através de esboço. 

Faixa branca. Larga moldura ostentando 

composição de círculos secantes com florinhas de 

oito pétalas que lhe outorgam um carácter 

reticulado. Banda encontra-se preenchida com 

trapézios inscrevendo-se, no subsistente no 

desenho, uma cabra muito estilizada e vista de 

perfil. Finais do século II ou ligeiramente posterior795. 

386

 

Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis 

n.º 01 | Mosaico de Diana a caçar um cervo, Comunión, desenho aguarelado na 

Real Academia de História796; 

Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis  

n.º 07 | Mosaico de Diana Caçadora, Villabermudo (Palencia), existe um bom 

                                                 
795 Ramallo Asencio 1985. 
796 Blázquez 1982, 13-16, n.º 2, fig. 3, lám. 41. 
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desenho a preto que integra a colecção de Fontaneda, de Aguilar  de Campoo, 

datado possivelmente da primeira metade do século XIX, aquando da 

descoberta do pavimento797; 

Tarraconensis 

Conuentus Tarraconensis 

 n.º 25 | Mosaico com Dioniso menino montado numa pantera, Valência – 

Sagunto –, pavimento descoberto em 1745, conhecendo-se a sua existência, 

apenas, através do desenho de Muñoz798;  

Tarraconensis/Carthaginensis (reforma de Diocleciano – 293-385) 

Conuentus Carthaginensis 

n.º 30 | Mosaico da Loba e os Gémeos, com representação dos ventos, das 

estações e animais silvestres, Villacarrillo, aguarela de 1884799. 

387
Bætica 

Conuentus Gaditanus 

n.º 40 | Mosaico com cavalo vencedor e bustos, de Libreros, descrição de 

Molina e fotografia da década de 1960800;  

Bætica 

Conuentus Hispalensis 

n.º 46 | Mosaico com cenas de circo, representação das musas e outras figuras 

mitológicas e animais silvestres e fantásticos, de Santiponce (descoberto em 

1799, desenhos aguarelados de Alexandre de Laborde – que executou o 

primeiro e o mais completo de todos os debuxos e que Blanco Freijeiro801 usou 

para estudar este mosaico –, Juan Agustín Ceán Bermúdez, Francisco Javier 
                                                 
797 Yébenes 2003, 112. 
798 Durán 1993, 289, n.º 92, fig. 49; Blázquez 1984, 69-95; Blázquez 1993, 318-333. 
799 Blázquez 1981, 72-73, n.º 52, lám. 60. 
800 Blázquez 1982, 53-56, n.º 50, lám. 21. 
801 Blanco Freijeiro 1978ª, 55-56, n.º 43, láms. 61-73 
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Delgado, Justino Matute y Gaviria, e de Demetrio de los Rios). Francesc-Josep 

de Rueda Roigé, no seu artigo intitulado «El mosaico del circo documentado en 

Itálica», afirma, o seguinte, a propósito dos diversos desenhos que foram 

realizados, ao longo do século XIX até ao, infeliz e definitivo, desaparecimento 

do tesselado: 

«El denominado “mosaico del circo” fue descubierto – a casi un metro de 

profundidad del nível del suelo – el día 12 de diciembre de 1799 por unos 

labradores que estaban cavando en una pradera perteneciente al monasterio de 

San Isidoro del Campo, cerca de la muralla romana – zona meridional –, en 

Itálica. El hallazgo fue notificado a fray José Moscoso, uno de los religiosos de 

este cenobio, quien lo comunicó a Francisco de Espinosa, abogado en Sevilla. 

Con el fin de protegerlo, se decidió disponer una valla a su alrededor. Alexandre 

de Laborde indicó que tenía unas dimensiones de 13 x 9 metros 

aproximadamente. La composición en T + U que muestra el pavimento puede 

inducir a pensar que el mosaico solase el triclinio de alguna lujosa domus 

italicense. Sin embargo, como consecuencia de que el mosaico se encontrara 

sobre una cisterna abovedada, llenabrimiento, hace que sea verosímil que la 

habitación formase parte de un conjunto termal. A la misma se accedía desde 

uno de los lados menores. Las importantes lagunas observables en todos los 

dibujos antiguos constituyen un indicio de que el pavimento ya se encontraba, 

en el momento del hallazgo, bastante deteriorado. El mosaico debió permanecer 

a la intemperie hasta que, pasado poco más o menos un siglo desde que fuera 

descubierto, del mismo no quedaba ya el más mínimo vestigio. La utilización 

como corral que, durante algún tiempo, se le dio al lugar donde se halló, aceleró, 

sin duda, el proceso (…). El conjunto de diseños antiguos, la mayoría coloreados, 

constituyen, hoy día, el único testimonio para aproximarnos a él (figuras 1-4, 

para la totalidad de la pieza…). Sin embargo, el cotejo entre ellos muestra toda 

una serie de discrepancias y divergencias – algunas de bastante entidad –, 

difícilmente resolubles, que dificultan enormemente la reconstrucción hipotética 

del pavimento, sobre todo a nível iconográfico»802. 

388

 
 

 

 

 
                                                 
802 Rueda Roigé 2004, 9-10. 
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c 

 

a) Desenho realizado, por volta de 

1800, por Alexandre de Laborde   
b) Desenho executado em 1800 (por 

Juan Agustín Ceán Bermúdez?), que 

acompanhou uma carta, de Anselmo 

de Ribas, enviada à Real Academia 

de História, em Madrid 

 

c) Desenho de Demetrio de los Rios  

d) Segundo o de Francisco Javier 

Delgado, em 1818 d 
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Bætica 

Conuentus Hispalensis 

n.º 47 | Mosaico com figuras mitológicas, aves e quadro com animais selvagens 

a fugir num incêndio na floresta (?), Santiponce, descoberto em 1874, subsiste 

uma aguarela de J. Amador de los Rios803; 
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Achado no perímetro da antiga Colonia Aelia Italica, o pavimento, 

segundo o desenho de Amador de los Rios, apresentava-se praticamente 

intacto, subsistindo uma zona fissurada, não muito larga e irregular, a qual, 

de modo algum, comprometia a interpretação do esquema compositivo do 

mosaico, conforme se depreende, aliás, da leitura do plano que subsiste na 

sua totalidade, desconhecendo-se, todavia, se o padrão repetitivo que envolve 

o painel central foi completado pelo desenhador ou se se encontrava naquele 

estado de conservação aquando da sua descoberta.  

Na verdade, porém, existem deficiências na morfologia em algumas 

personagens, de cariz mitológico, patentes no painel central, no entanto, 

extemporâneas ao nosso estudo, o qual se centra, particularmente, no quadro 

rectangular que o antecede e está ladeado por quadrados com decoração 

similar. De facto, uma observação mais aprimorada na cena patenteia uma 

manada de veados portentosos a correr no meio de denso arvoredo (da 

esquerda para a direita, no sentido do observador), enquanto no primeiro 

plano subsiste, truncado, um animal que parece ser uma pantera e, à sua 

esquerda e observando a manada, um leão preparando-se para escolher a sua 

vítima.  

É, no entanto, o pormenor flamejante localizado no extremo direito do 

quadro que suscita algumas incertezas e aquilo que não passaria de uma 

simples cena de uenatio parece transfigurar-se numa série de interrogações 

 

 Pormenor do desenho aguarelado de J. Amador

de los Rios, datado de 1874  

803 Blanco Freijeiro 1978ª, 54-55, n.º 42, lám. 77. 
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dificilmente resolúveis. Assim, para já, teremos de considerar várias hipóteses, 

designadamente:  

a) uma moita de vegetação oscilante num tom avermelhado;  

b) um incêndio na floresta, de que os veados parecem fugir, atendendo 

sobretudo ao fácies assustado do último animal, colorido a cinzento (como que 

envolto em fumo), enquanto o predador, indiferente, se prepara para escolher 

uma vítima;  

c) poder tratar-se, apenas, da interpretação deficiente do figurado junto 

ao referido ângulo, possivelmente bastante danificado (vide a continuidade da 

fissura) que tenha levado a uma leitura subjectiva da narrativa. 

Ora, quer a primeira, quer a última das hipóteses que trouxemos à 

colação, parecem-nos, de facto, mais consentâneas com a linguagem universal 

da uenatio ilustrada do mosaico romano, podendo, inclusive, estar-se perante 

uma situação de oxidação de cores utilizadas na aguarela, datada, como 

vimos, de 1874. Não queremos – no entanto – deixar de referir ainda que, 

remotamente, a ter ocorrido o tal “incêndio”, aquele tivesse tomado proporções 

tais que tenha levado o proprietário daquela domus de Colonia Aelia Italica a 

querer registar o sucedido, o que, de todo, não se afigura, aliás, consentâneo 

com a plasticidade comum ao mosaico. Estaríamos, assim, perante um 

formulário único no contexto da representação iconográfica atinente aos opera 

musiua. 
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Bætica 

Conuentus Hispalensis 

n.º 48 | Mosaico com aurigas vencedores, as quatro estações, cão a perseguir 

um javali e outro cão atrás de uma lebre e delfins, Santiponce, descoberto em 

1839, subsistindo desenho aguarelado de J. Amador de los Rios804. 

 

 

                                                 
804 Blanco Freijeiro 1978ª, 53-54, n.º 41, lám. 76. 
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Pormenores do desenho aguarelado de J. 

Amador de los Rios, representando dois aurigas 

vencedores 
 

 

 

 

 

Este mosaico descoberto em Itálica, na primeira metade do século XIX, 

mas igualmente desaparecido, acusa uma grande profusão decorativa, ainda 

bastante evidente na aguarela de Amador de los Rios, tudo isto com enormes 

lacunas na sua composição decorativa. O pavimento, com tapetes laterais 

ovóides, enquadra painéis centralizados com duas diversas representações de 

aurigas vencedores, ladeados por delfins afrontados. Constata-se, no motivo 

figurado à esquerda (do ponto de vista do observador), que o auriga, bastante 

destruído, enverga uma roupagem simples e barrete frígio, com tronco tirado 

de frente. Olha a coroa de louros que ergue com a mão direita; os dois cavalos 

marcham a par, estão ambos empenachados e ricamente arreados, dispondo-

se este quadro numa composição assaz curiosa para a qual não encontrámos 

qualquer paralelo.  

392

O da direita, antes pelo contrário, apresenta a habitual representação 

hierática do auriga vencedor. Aqui, o condutor parece envergar o vulgar colete 

de couro de protecção e os cavalos, todos os quatro castanhos, ostentam o 

penacho da vitória, destacando-se ainda, por debaixo dos animais, uns traços 

amarelos que parecem corresponder ao carro. Curiosamente, este auriga, tal 

como o outro existente, ergue uma coroa de louros, ao contrário da habitual 

palma da vitória, numa representação mais consentânea com as tipologias 

orientais, de que constituirá exemplo o cavalo coroado que está inscrito no 

nosso corpus sob o n.º 41, datado já do século VI.   

Lusitania 

Conuentus Emeritensis 

n.º 66 | Mosaico com cavalo vitorioso (?) e cenas de caça, uilla Solana de los 

Barros, descoberta em 1963. As escavações arqueológicas, todavia, não 

 



 

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

tiveram continuidade e os mosaicos, então achados, conhecem-se hoje apenas 

através de fotografias publicadas por Sandoval, em 1966805;  

Lusitania 

Conuentus Emeritensis 

n.º 74 | Mosaico de Orfeu sentado na rocha a tanger a lira rodeado de animais 

silvestres, uilla de Arnal. Descoberto em 1848 por Patrick Russell, foi vendido 

para o estrangeiro. Actualmente, o seu paradeiro é incerto, mas conhecem-se 

dois desenhos ligeiramente distintos, o primeiro, publicado por Balil e o 

segundo por Leite de Vasconcelos, entre outros autores806. Sobre as distintas 

representações, Justino Maciel teceu os seguintes comentários: 

«É este mosaico o único conhecido onde se associam as estações ao mito 

órfico. Estações representadas no feminino, como é característico da arte 

musivária. Apresentam todas longos cabelos que parecem entrançados com 

folhas e flores, embora sem complexidade, segundo o desenho que se encontra 

no Ilustrated News. A do canto superior direito parece simbolizar o Verão, dado 

apresentar um rosto mais jovem e busto simplesmente revestido de stola. A do 

canto superior esquerdo apresenta-se com palla envolvendo o pescoço, 

simbolizando o Inverno. As dos registos inferiores usam palla caindo sem mais 

dos ombros e representarão o Verão807 e o Outono. 
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Parece sobressair, assim, neste mosaico, a conotação de Orfeu com o 

domínio das forças da natureza e com a harmonia que elas, na realidade, 

mantêm entre si. 

Vejamos a descrição do mosaico, segundo a citada Revista Inglesa de 

1857, nos seguintes termos que traduzimos: 

O lobo e o javali são ali representados parados em mudo espanto, com os 

olhos presos no menestrel; a raposa fascinada com as suas novas sensações, 

como que salta, colocando uma pata no rochedo em que Orfeu está sentado e a 

outra na própria lira; o veado a uma grande distância, fica estacado 

contemplando a cena, ouvindo a melodia, enquanto o coelhinho nos aparece 

correndo como se não soubesse para onde ir ou o que se estava apoderando 

                                                 
805 Guardia Pons 1992, 236-238, láms. 103-105. 
806 Maciel 1996, 144-146; Martin 1902, 312-319; Borges 1986 **. 
807 Trata-se eventualmente de uma gralha tipográfica: Verão estará por Primavera 

como, aliás, se afigura correcto. 
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dele. Além destes, há três outros animais que não parecem fazer parte da 

irracional audiência, a saber, uma pantera no alto e um gamo e uma corça na 

base, ali postos para ornamento e preenchimento do espaço. 

Há uma identidade clara entre esta descrição, constante de uma carta do 

Editor do Illustrated London News, de 5 de Setembro de 1857, e o desenho 

publicado na mesma Revista, na mesma data. Este desenho é muito mais claro 

do que a cópia publicada em várias obras portuguesas, nomeadamente no que 

respeita à figura de Orfeu e das Estações. Mesmo assim deverá salvaguardar-se 

que a nossa leitura se baseia num desenho já antigo e tem, por isso, um 

carácter provisório. Defendemos todavia, mesmo assim, a legitimidade de uma 

abordagem deste documento, quer pela sua base histórica, quer pela utilidade 

de que se reveste no conjunto da nossa reflexão»808. 

Lusitania 

Conuentus Emeritensis 

n.º 78 | Mosaico Báquico com pantera a beber numa taça e representação de 

répteis e outros animais marinhos, foi descoberto na uilla de Santa Vitória do 

Ameixial (Estremoz), provavelmente nos inícios do século XX, sendo 

actualmente o seu paradeiro incerto, conhecendo-se, apenas algumas partes 

desenhadas à mão livre, possivelmente por Luís Chaves. Isto, apesar de 

Cristina Moreira de Sá nos ter oferecido uma descrição mais pormenorizada do 

aludido pavimento. No entanto, e devido a outros elementos pouco 

consistentes que já detectámos na sua tese, aquela descrição deverá, tal-

qualmente os desenhos de Chaves, ser lida com as reservas que a Cripto-

História da Arte recomenda. 
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* 

Ora, como vimos, os testemunhos que o tempo e a incúria dos homens 

nos legaram são bastante difusos, pelo que temos – não só no âmbito do 

estudo da Cripto-História da Arte em geral, mas também no que concerne a 

outras matérias consentâneas – de os assumir como valores relativos. Por 

conseguinte, afigura-se que a análise passível de se projectar sobre os debuxos 

e fotografias enunciadas, ou outros, poderá ser tida, em sentido figurado, 

                                                 
808 Maciel 1996, 145-46. 
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como uma hypomnesis que nos foi legada pelo próprio tempo, cuja 

“rememoração” facultou o conhecimento do objecto artístico ainda que através 

de via indirecta, não corpórea e não palpável.  

Todavia, alguns registos iconográficos ostentam lacunas, porventura 

fruto da incompreensão por parte do desenhador do objecto (ocasionada, quer 

pela deficiente noção acerca do potencial e das limitações da ars musiua, quer 

pela sua própria ignorância sobre o tema traçado) ou, tão-somente, como 

resultado da elevação artística, ao procurar preencher as lacunas do tempo 

em trabalhos alindados, segundo as metodologias e conceitos científicos da 

época. Estas, todavia, poderão ter alterado a essência e a synthesis-compositio 

que deveria constituir o desenho, e assumem um sentido diverso do objecto 

original – ao contrário do que sucede, porém, no que respeita às fotografias 

dos objectos desaparecidos, as quais, apesar da péssima qualidade de muitas 

delas, ainda assim, não deixam de ser mais fiáveis –, o qual desconhecemos 

em absoluto, pelo que se torna, de todo, impossível efectuar-se a 

imprescindível catarse. Na verdade, o simples facto de ter chegado até nós o 

conhecimento da sua existência e feição – mesmo no sentido que a 

hypomnesis lhe outorga –, assume para a disciplina, ora em apreço, um papel 

de indubitável importância, tudo isto apesar das incertezas que alguns deles 

colocam ao historiador da arte e que serão, porventura, inultrapassáveis.  

395

O estudo da Cripto-História da Arte aplicada à Antiguidade e Tardo 

Antiguidade poderá revestir-se duma perspectiva trans-disciplinar, pelo menos 

no que concerne a outras cadeiras, como sejam, a título de exemplo, dado o 

tempo histórico que abordamos, a Arqueologia (incluindo as suas variantes) e 

a História da Arte, assumindo esta um papel de relevo para o conhecimento 

destas matérias afins. E poderão percorrer-se estes trilhos de erudição, até 

porque uma decorre da segunda e vice-versa. A Arqueologia – bem como os 

seus cambiantes (epigrafia, numismática, cerâmica, vidro, etc.) – é sobretudo 

morfológica, enquanto que a História da Arte se debruça sobre o objecto com 

particular enfoque para a sua perspectiva iconográfica. Neste contexto, é, pois, 

na súmula dos diferentes estudos efectuados sobre essas particularidades que 

as duas disciplinas se voltam a reencontrar, com o intuito de traçarem um 

único caminho. Esta confluência de interesses (ainda que no caso em apreço, 

estes apenas possam – na generalidade – ser lidos como valores relativos), não 

deixa, por outro lado, de se assumir como partes da História da Arte, ao 
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revelar-nos, mesmo que de forma incompleta, um modelo de salvaguarda que 

não mais é do que o somatório das múltiplas parcelas que constituem, afinal, 

o mero recenseamento dos objectos que a nossa memória colectiva 

“coleccionou” ao longo dos tempos. Aqui aportados, lembramos, a propósito, 

as palavras de Cátia Mourão, com as quais estamos, aliás, inteiramente de 

acordo: 

«A sensibilidade e consciência de historiadores de arte como Adriano de 

Gusmão, Luís Moura Sobral e, especialmente Vítor Serrão, contemplaram 

pontualmente, no caso dos dois primeiros, ou deram particular atenção, no caso 

do último, à problemática em causa, lançando novas pistas para a construção 

de uma Cripto-História da Arte que se pode revelar de grande utilidade numa 

tentativa de preenchimento de lacunas provocadas pela ausência de peças, das 

quais dificilmente poderemos vir a saber qual a importância que teriam 

assumido na altura da sua produção ou da chave que poderiam fornecer para o 

entendimento cultural da época. Porém, casos como o do fragmento de mosaico 

de Quintos alertam-nos para a necessária prudência ao lidar com fontes de 

carácter secundário (registos como o desenho deixado por Leite de Vasconcelos), 

que por vezes transmitem informações imprecisas ou mesmo incorrectas sobre 

as obras a que se referem»809. 396

Ainda para Serrão, o historiador da arte é o «operário da memória 

colectiva»810, não só no que concerne aos aspectos teórico-práticos do objecto 

em si mesmo, mas, no âmbito da matéria ora em apreço, da pegada cultural 

que a Cripto-História da Arte procura enquadrar no tempo e no espaço o mais 

correctamente possível, tornando-se através da realização deste exercício, 

também ele, um (re)criador da memória, socorrendo-se para o efeito, não só da 

metodologia enunciada, e que, no âmbito do nosso estudo, assume uma 

expressão bastante razoável: 10,27% do total dos mosaicos inventariados. 

Refira-se, por outro lado, que não quisemos também deixar de parte, quer a 

obra de arte fragmentária (desde que a sua inclusão traga uma mais-valia que 

o justifique), quer a sua visualização na perspectiva da Micro-História da Arte – 

de molde a atingir-se o nível de síntese desejado –, visando a apreensão global 

de um universo estético que caracterizou a ars antiga e o modo como 

                                                 
809 Mourão 2008, 8-9. Vide ainda as notas 1, 2 e 3. 
810 Serrão 2001, 218. 
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evolucionou e se renovou, se perdeu e se reencontrou ao longo do tempo 

histórico.  

Por conseguinte e recusando, em absoluto, o anátema de “arte menor” 

que recaiu sobre o mosaico por parte de uma certa corrente historiográfica, 

importa ter em atenção que a junção dos pequenos cubos, pacientemente 

cravados na argamassa pelos “artistas-artesãos”, formavam composições 

desde as mais simples ao emaranhado de motivos em que se enredou já quase 

no terminus do seu uso no ocidente europeu. Nesta perspectiva, a 

transposição deste método analítico-interpretativo – cryptanalysis, dedução, 

reconstituição e incriação – de obras de arte mortas quando vertido para épocas 

tão remotas, como sejam a Antiguidade e Tardo-Antiguidade, deverá ter-se em 

atenção que alguns dos caminhos apontados para a análise ao nível restrito 

da Micro-História da Arte, não poderão ser aplicados de forma leviana. Nesse 

sentido, qualquer “recriação” do objecto perdido, terá que atender às 

especificidades próprias que resultam – ou não – da aquisição da matéria-

prima fundamental para o sustento do labor operativo do historiador da arte.  

397
2. A TRANS-MEMÓRIA DAS IMAGENS: O EXEMPLO DOS MOSAICOS DESTRUÍDOS 

NO ESPAÇO CRISTÃO DURANTE A ANTIGUIDADE TARDIA  

«Ora uma das tarefas que cabem ao historiador de arte, a meu ver, é a de saber 

encetar uma contribuição plena sobre os contornos dessa memória que as formas 

imagéticas continuam a veicular mas que, por perda inexorável dos canais de informação 

envolvidos, deixaram de inter-agir para que as possamos iluminar em globalidade (…). É 

precisamente esta dimensão memorial das imagens artísticas, com contornos que não serão 

nunca efémeros, ou neutrais, que se impõe analisar à luz das suas razões de ser, sejam 

ideológicas, religiosas, políticas ou outras»  

(Serrão 2007, 9). 

 

A obra de arte, independentemente das condições que ditaram a sua 

criação, fruição ou sentido estético, assume sempre – pelo próprio grau de 

subjectividade que lhe é inerente – leituras diferenciadas, quer no seu tempo 

coevo, quer a posteriori, estando, também por isso, sujeita a eventuais 

equívocos de interpretação e/ou estesia. Posto isto, existem obras de arte que 

o tempo tem veiculado, conservando o cordão umbilical bem preso ao seu 

criador, podendo ser, também por isso, consideradas como objectos vivos, 
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porquanto o contexto sócio-cultural da criação é coincidente com o momento 

do seu gozo, enquanto produto sujeito à crítica objectiva ou, até mesmo, 

subjectiva, quando se trate de uma produção artística de leitura não 

imediatista, ou seja, quando resulta de um projecto artístico exacto e 

inseparável da sua própria essência. Fenómeno que, aliás, se verifica também 

em relação à ars musiva hispânica, conquanto é notório que os testemunhos 

encontrados revelam que foram produzidos, sobretudo, por encomenda de um 

grupo social endinheirado. Com efeito, a semântica iconográfica dos mosaicos 

está estreitamente vinculada às transformações sociais que deram, igualmente 

– tal como sucedeu noutras exteriorizações artísticas –, impulso basilar que foi 

ditando as mudanças de gosto que o tempo e as condicionantes históricas 

determinaram811.  

E isto sucede porque as imagens/objectos artísticos são dotados da 

capacidade de sobre eles se percepcionarem diferentes sentidos e de se 

efectuarem, igualmente, leituras orgânicas que evoluem com a passagem do 

tempo, ditando, muitas vezes, as vicissitudes da História o corte radical com o 

criador. Todavia, e apesar da orfandade, a circunstância sociocultural que, em 

última análise, possibilitou a sobrevivência da sua existência no tempo 

conjuntural – ou, até mesmo, estrutural – irá manter as condições para que as 

leituras estéticas sejam consentâneas com as operadas no momento da 

produção. Outros casos, todavia, e tendo sempre presente o momento 

irrepetível, porém contextualizador, na dialéctica espaço-tempo, poderá 

encontrar no objecto artístico outros entendimentos, justificando, assim, 

diferentes olhares que agem como reformadores do sentido primevo. Esta 

reevocação da obra de arte poderá firmar-se, tão-somente, a partir da 

experimentação de uma nova leitura, ou, então, através da transformação de 

algumas das suas particularidades, de modo a torná-la, in limine, conveniente 

perante a nova realidade, conservando-se o objecto vivo e prolongando-se, 

deste modo, a sua fruição estética, ainda que, no seu íntimo, resguarde a sua 

complexidade originária. 

398

Este “alongamento” no contexto da renovação da estesia e da capacidade 

artística, atinente a novos programas estéticos, levou à criação e/ou à 

recriação de obras de arte, de modo residual ou intencional, mas sempre na 
                                                 
811 Kuznetsova-Resende 2007, 73. 
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perspectiva da regeneração do objecto, não só no sentido do seu usufruto, 

mas, sobretudo, pelo fascínio do belo (mesmo que tenha redundado da 

verdade ou da razão). Concludentemente, o usufruto da imagem tem 

contribuído para a acumulação de um reservatório de memórias. Nesta 

perspectiva, todas as formas artísticas:  

«possuem desde o acto da encomenda e factura criadora uma memória imagética 

que é indissociável do seu próprio sentido, do seu próprio fascínio e do seu 

próprio destino: por isso, as obras de arte comunicam ideias concretas, 

comprometem agentes de produção e de encomenda, afectam vários segmentos 

de destinatários e têm sempre um programa artístico preciso, indissociável da 

sua natureza»812. 

As circunstâncias históricas, todavia, nem sempre têm possibilitado a 

supervivência dos aludidos programas artísticos, mesmo que ulteriormente 

modificados, os quais, implementados em determinadas épocas, foram alvo de 

destruição, quer pela inevitabilidade do desgaste da matéria, quer como 

consequência de conflitos militares ou de outros factores que empurraram 

muitas obras para o campo da arte morta. Destas, apesar de tudo, subsistem 

ainda algumas parcelas decepadas pelas adversidades do espaço, do tempo e 

dos homens, pelo que um dos papéis do historiador da arte passa por 

restabelecer os fios condutores, de forma a reaver-se o objecto artístico, se não 

na sua totalidade, pelo menos de forma parcial. 

399

Será pois neste contexto – depois de Constantino ter formalizado o 

reconhecimento do Cristianismo, inclusivamente, ter fundado uma nova 

capital –, que, paulatinamente e na sequência de legislação de Teodósio, o 

próprio poder imperial foi impondo a proibição da prática de rituais e 

costumes pagãos. Agregada a essa proibição sistematizou-se uma política de 

aniquilação de obras de arte – as gregas (ou as suas cópias), porque a sua 

excessiva beleza poderia conduzir à lascívia, e as romanas, porque reflectiam o 

desbragamento orgíaco do Império pagão – e de edifícios pagãos no Ocidente. 

Designadamente, a fontes atribuem, por volta de 370, a destruição de um 

templo por monges incitados por São Martinho de Tours, acção mais tarde 

como que justificada pelo edito póstumo de Teodósio, datado de 10 de Julho 

de 399, no qual se ordenava expressamente a destruição daqueles edifícios. 
                                                 
812 Serrão 2006, 8. 
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Alguns anos depois, no âmbito da disposição de 15 de Novembro de 407, 

mandou-se retirar e destruir as estátuas e aras dos templa que ainda se 

conservavam íntegros, procedendo-se, de seguida, à purificação desses 

espaços813 que, desta forma, se abriram ao culto cristão: «Os espaços sagrados 

mudam de sinal mas perduram»814. Este processo de erradicação de 

testemunhos materiais de antigas práticas e devoções não consentâneas com 

o dogma cristão foi transversal, com casos atestados da demolição de 

estatuária na Grécia e em Chipre. Parece-nos, todavia, que este fenómeno se 

terá sentido com particular violência na pars Occidentalis, então mais bárbara 

do que “romana”, enquanto que no Oriente, ainda muito influenciado pelas 

correntes helenísticas, encontramos, paradoxalmente, em algumas igrejas 

cristãs ou sinagogas de fundação bastante tardia, cenas do modus uiuendi e 

da mitologia pagã, designadamente uenationes e outras derivadas da imagética 

dinisíaca:  

«Mientras unos cristianos se dedicaban a destruir los templo paganos, 

artistas cristianos o que trabajevan para los cristianos, non tenían obstáculos en 

utilizar la mitologia pagana bautizándola en la nueva fe, como lo demuestra el 

tema de la vendimia y pisa de la uva. Los roleos de zarcillos de uva com figuras 

en el interior también pasaron a las sinagogas en Israel, como lo indican los 

pavimentos de Beth Shean, de la segunda mitad dele siglo VI, de Gaza, 

Maiumas, del año 569 y Ma’on»815. 

400

Apesar de não existirem referências coevas que expressem a mutilação de 

mosaicos de iconografia pagã na Península Ibérica, é legítimo – perante os 

indicadores materiais hoje disponíveis – acreditar, face às circunstâncias 

então vigentes, que muitos deles foram intencionalmente mutilados, até 

porque existe um significativo número de mosaicos cuja destruição incidiu 

sobre as cenas mitológicas ou outras tidas como ofensivas, como se constata, 

no âmbito do nosso estudo, a alguns dos mosaicos compilados, sobretudo no 

que concerne aos que se integram no ciclo báquico. 

 

                                                 
813 López Monteagudo e Blázquez 1990, 353. 
814 Coelho 1994, 75. 
815 Blázquez 1993, 562. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanus 

n.º 12 | Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por duas 

panteras, descoberto no compartimento n.º 13 da uilla de Liédena (Museu de 

Navarra); século III. A composição, que ocupava a totalidade do campo do 

pavimento musivo, era alusiva ao cortejo triunfal de Baco e foi praticamente 

destruída, conservando-se, apenas, alguns fragmentos dispersos que 

permitem identificar a cena816.  

Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanus 

 n.º 14 | Mosaico com Triunfo de Baco que segue num carro transportado por 

dois tigres, procede da uilla de Andelos (Museu de Navarra); finais do século II. 

O mosaico está muito destruído, conservando-se somente a roda direita do 

carro onde seguia, acompanhado por outra personagem, o deus Baco – sendo 

visível apenas uma das mãos que segura um kantharos –, o carro segue 

puxado por dois tigres, um deles quase completo, enquanto do outro se 

preserva apenas parte do lombo e uma das patas dianteiras e a cabeça. À 

frente do cortejo e voltado para o carro surge o deus Pã e o que resta, talvez, 

de uma Vitória ou Ariadna; é ainda visível o fragmento de uma ménade a tocar 

trompeta. O mosaico ostenta restos de uma assinatura817:  
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R. 

ON. F. 

 

                                                 
816 López Monteagudo e Blázquez 1990, 353-365; Guardia Pons 1992, fig. 11, lám. 37; 

Blázquez e Mezquiriz 1985, 44-48, n.º 24, lám. 28. 
817 http://www.cfnavarra.es; López Monteagudo e Blázquez 1990, 353-365, fig. 10. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (reforma de Diocleciano – 293-385) 

Conuentus Carthaginiensis 

n.º 29 | Mosaico com leopardos, foi descoberto na uilla de Puente de la Olmilla, 

Albadalejo (Museu Arqueológico Provincial de Ciudad Real); data da segunda 

metade do século IV. O pavimento é constituído por três compartimentos, 

ostentando, nos laterais, panteras, uma a correr e outra sentada, ambas 

voltadas para o painel central cuja decoração desapareceu por completo, mas, 

atendendo às variantes iconográficas mais vulgares atinentes ao ciclo báquico, 

pode-se pensar que ali poderia figurar uma cratera, ou, eventualmente, o deus 

apoiado num sátiro818. 

Bætica 

Conuentus Cordubensis 

n.º 35 | Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por dois 

tigres, Cabra, nos arredores de Córdoba (o mosaico permanece enterrado); 

século III. Apesar de só termos tido acesso ao desenho deste pavimento 

musivo, e o facto de apenas o medalhão central apresentar um grande nível de 

destruição, subsistindo apenas parcialmente preservada a representação do 

cortejo triunfal de Baco, parece-nos suficientemente explícita para o 

integrarmos no âmbito das figurações pagãs destruídas em contexto cristão819.   

402

Bætica 

Conuentus Hispalensis 

n.º 43 | Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por dois 

tigres, «Casa de las Eras del Monasterio», em Santiponce, a antiga cidade de 

Colónia Aelia Augusta Italica (guarda-se na Casa de la Condesa de Lebrija); 

está datado da segunda metade do século II ou começos do III. Os tigres e o 

carro onde segue a deidade encontram-se em relativo estado de conservação, 

ao contrário de Baco, que se encontra quase totalmente destruído, vendo-se 

apenas parte do torso e a mão que segura um kantharos. Acompanham o 
                                                 
818 Blázquez 1982, 29-30, n.º 24, fig. 20, láms. 14-15; López Monteagudo e Blázquez 

1990, 353-365, fig. 11. 
819 Blázquez 1981, fig. 32; Durán 1993, 279-280, n.º 83, fig. 47. 
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cortejo triunfal duas outras figuras que, tal como a divindade, se encontram 

muito destruídas, podendo tratar-se de uma bacante e de um sátiro820. 

Lusitania 

Conuentus Emeritensis 

n.º 57 | Mosaico dos quatro ventos, com representação de bacantes (?), uma 

pantera e os aurigas vencedores Paulus e Marcianus, foi achado na «Casa da 

Torre de Água» na Calle La Masona, em Mérida (Museu Nacional de Arte 

Romana); data da segunda metade do século IV. Os painéis alusivos aos 

aurigas vencedores estão praticamente intactos, ao contrário do que sucede 

com o medalhão central, no qual se preservam fragmentos de tês figuras 

femininas dançando, decerto bacantes, enquanto que, na zona inferior, parece 

poder vislumbrar-se o que resta de uma pantera avançando até uma cratera; 

neste mesmo mosaico, no painel dedicado ao Auriga Vencedor Paulus Nica, 

representado segundo o modo tradicional, constata-se que o condutor vitoroso 

também foi praticamente destruído821.  

403* 

Ora, como vimos, não subsiste qualquer dúvida de que as personagens 

afectas ao ciclo báquico foram os preferenciais alvos da damnatio memoriae 

cristã, contabilizando os mosaicos ora estudados para melhor contextualizar o 

fenómeno. Pois se representava não só Baco como os acompanhantes do seu 

séquito, muitas vezes evocando os «génios da Terra e da fecundidade»822. Nesta 

perspectiva, Baco foi, também um deus protector agrícola, sobretudo do vinho 

que a Hispania produzia igualmente em abundância. Mas, se este aspecto tem 

sido considerado uma mera nota de rodapé na acepção cosmogónica de tal 

figura, não poderemos olvidar a sua importância numa sociedade ruralizada 

que, para além das incertezas humanas, sobrevivia ou não de acordo com os 

                                                 
820 Blanco Freijeiro 1978ª 40-41, n.º 19, fig. 6, láms. 44-45; López Monteagudo e 

Blázquez 1990, 353-365, fig. 4; Durán 1993, 79-80, n.º 15, lám. IX. 
821 Blanco Freijeiro 1978, 45-46, n.º 43, láms. 77-79; López Monteagudo e Blázquez 

1990, 353-365, figs. 1-2; Guardia Pons 1992, láms. 90-91, 93. 
822 Grimal 2004, 122. 
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bons ou maus anos agrícolas. Por outro lado, há que ter em atenção que, no 

século IV, a maioria da população que habitava as uillae deveria ser ainda 

pagã, facto ao qual se deverá aduzir o fugaz ressurgimento desta devoção no 

Norte de África, designadamente, a Vénus e a Baco, nos finais daquela 

centúria. Este fenómeno, dadas igualmente as proximidades culturais e 

comerciais entre a Península e aquele antigo território proconsular, poderá ter 

induzido a uma renovação, não só na crença do deus, mas também na sua 

iconografia – sobretudo a figuração do seu cortejo triunfal – da ars musiva823. 

Outro aspecto a ter em consideração quando nos reportamos à destruição de 

obras – sobretudo representações de uma iconografia pagã – na Tardo 

Antiguidade resultou também das querelas teológicas e rivalidades entre os 

doutrinários que, mais tarde, a História apelidou de «Padres da Igreja», com 

particular enfoque, no território em estudo, para Tertuliano, que na sua obra 

De idolatria apelava no livro V à destruição de imagens:   

«y se condena a los fabricantes y adoradores de imágenes paganas; y (…) 

prohibe toda forma de pintura, escultura y artes plásticas. A ello no podia ser 

ajena la iglesia hispana, sobre la que tanto influjo tuvo Tertuliano. Por otra 

parte, la destrucción de obras de arte paganas la refleja Tertuliano en su tratado 

De idolatria, en donde en el capítulo IV. La reacción de los fieles no cristianos fue 

doble. Por un lado se procedió a la ocultación de las estatuas, de lo que nos 

informa S. Agustín (Ep. CCXXXII) y existe constatación arqueológica; y por otro, 

se intentó salvarlas apelando a que eran obras de artistas famosos y, por tanto 

verdaderas obras de arte. Enlazando con este último fenómeno, recordemos que 

hacia el 400 Prudencio escribía: «Permitido sea que las estatuas, obras de 

grandes artistas, se alcen puras. Que ellas lleguen a ser bellísimos ornatos de 

nuestra patria y que una mala usanza, sin ya coloralguno, no mancille los 

monumentos del arte tornado otra vez al pecado» (Contr. Symm. I, 502-550). Pero 

la destrucción de las estatuas no estuvo restringida solo a las imágenes 

paganas, sino que alcanzó también a las representaciones cristianas. Ya Celso 

echa en cara a los cristianos que no tienen ni altares, ni templos ni imágenes 

(Orig. Contr. Celso VI, 96, 97 y 102), y en otra ocasión dice que los cristianos 

insultan a las imágenes de los dioses (Orig. Contr. Celso VI, 105). A comienzos 

del siglo IV, el canon 36 del Concilio de Elvira prohibe el uso de imágenes 

cristianas. Asimismo, a finales del siglo IV Epifanio de Salamina se pronuncia en 

404

                                                 
823 Blázquez 1993. 
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tres ocasiones contra la fabricación y veneración de imágenes cristianas. Una es 

el Tratado del año 394 otra, la carta a Teodosio I y en tercer lugar el Testamento, 

opúsculo en el que arremete contra el uso de imágenes cristianas. Seguramente 

esta actitud de los cristianos surge como reacción a la costumbre pagana de 

erigir estatuas a sus dioses»824. 

Os aspectos que temos vindo a evidenciar não mais revelam do que o 

poder das imagens em distintos encadeamentos socioculturais, económicos ou 

religiosos, competindo, também por isso, ao historiador da arte interpretar e 

sintetizar essa força e o fascínio – por vezes onírico, outras tantas odioso –, 

que as imagens têm suscitado ao longo dos tempos e dos lugares. Tem, por 

isso, que ir mais longe e não se pode limitar a um discurso meramente 

descritivo, sob o ponto de vista morfológico ou iconográfico do objecto em 

análise. Por isso, hoje, fala-se em Nova Iconologia, a qual procura sobretudo ir 

ao encontro das «funções da imagem» e do seu «pensamento visual», das 

relações cognitivas e das variações seriais, mesmo que ostentando leituras e 

interpretações afins e/ou consequentes. Fenómeno, aliás, frequente no 

mosaico, onde é por demais evidente o seu carácter operativo e as suas 

ambiguidades, justificando, inevitavelmente, uma leitura mais alargada, 

outorgando-lhe um sentido global que o tempo fragmentou. Por todas estas 

razões, a História (social, cultural, mental, económica, institucional ou 

política) assume um papel preponderante conducente a uma visão crítica que 

possibilite múltiplas interpretações e percepções – numa perspectiva mais 

sensorial do que científica –, todas elas caminhando para o mesmo fim:  

405

«A nova prática iconológica procura explicar o sentido das imagens de 

forma micro-contextual e trans-memorial, tentando perceber quais as 

expectativas dos diferentes públicos e quais as funções sociais que as imagens 

desempenharam (e desempenham) em determinadas circunstâncias [e nesta 

praxis é fundamental a experimentação] de uma Nova Iconologia que se ofereça 

como um discurso novo em nome da reflexão que inevitavelmente se abre em 

torno da inesgotabilidade e da trans-contextualidade que (…) são características 

essenciais de todas as obras de arte e que as tornam, por isso, um fascinante 

                                                 
824 Blázquez 1993. 
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instrumento de morosa contemplação, de profícua reflexão e de constante 

debate»825.   

Nesta perspectiva, tanto a Cripto-História da Arte como a Trans-Memória 

têm vindo a assumir um papel de relevo no estudo da História da Arte, 

levando-nos a percepcionar o objecto artístico sob ângulos inovadores que, na 

disciplina da História da Arte da Antiguidade, e nomeadamente no que 

concerne ao estudo do mosaico romano, constituem preciosos auxiliares. 

Aquelas tornam possível um olhar crítico sobre aqueles rendilhados de 

pedrinhas miúdas e ver para além deles, ajudando a compreender melhor o 

contexto sociocultural que os produziu, que os mutilou e que os reencontrou.  

Ajudam a entender um universo iconográfico mais vasto que é, enfim, o 

produto do gosto generalizado de uma época e a forma como esse gosto 

evolucionou até se disseminar um léxico que abrangeu um território com cerca 

de três milhões e quinhentos mil quilómetros quadrados, deixando-nos 

percepcionar os modelos e as séries – ou réplicas – que lhes sucederam.  

Ajudam a tomarmos consciência das lacunas ainda não colmatadas que 

nos ditam um conhecimento relativo, mas apontam-nos igualmente o caminho 

a seguir, também, no sentido da Nova Iconologia, mais interpretativa do que 

descritiva que estuda o objecto artístico ao nível da micro-escala.  

406

E, partindo do seu somatório, vão construindo um conhecimento 

generalizado, ou seja, a nossa dimensão memorial, que conjuga não só a arte 

viva e operativa, mas também aquela que, já desaparecida, nos é dada a 

conhecer por via indirecta. Ou seja, a arte morta, que nesta visão global 

recupera uma mais-valia ainda que relativa – conforme explicitámos ao longo 

deste texto –, mas cujo interesse importa reter num duplo sentido, o da perda 

e o do reencontro, noutro tempo. Transmudada em matéria distinta – o 

desenho e/ou a fotografia – ou, até mesmo, fragmentada, truncada e dispersa 

por vários espaços, encaixotada ou ao público, inventariada ou por numerar, 

tal-qualmente parece ter sucedido com um pavimento musivo parcialmente 

arrancado do local da sua descoberta e, bastante truncado, que foi levado para 

o Museu Arqueológico Nacional de Madrid, permanecendo alguns fragmentos 

no pequeno Museu da Real Academia de la Historia, conforme o relatório 

                                                 
825 Serrão 2007, 312. 
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subscrito por Florencio de Ansoleaga, Vice-presidente de la Comisión de 

Monumentos históricos y artísticos, redigido em Pamplona e datado de 18 de 

Março de 1913:  

«El día 28 de Diciembre de 1882, un periódico local'de esta ciudad (El Eco 

de Navarra) echó á volar la noticia de que, preparando un campo para plantar 

viña, se habían encontrado en Arróniz “unas piedras con figuras, y algunas más 

pequeñas con oro”. 

(…) y convinimos en que, antes de dar ningún paso oficial, me enterara yo 

de lo que hubiese de verdad en el anuncio. Cerciorados de que la cosa iba en 

serio, y aunque ni la época ni el tiempo eran muy á propósito para excursiones y 

exploraciones en el campo, marchamos a la citada villa el día 17 de Enero de 

1883, los Sres. D. Rafael Gaztelu, Marqués de Echandía, D. Juan de Iturralde y 

yo(…) del que vimos los fragmentos que habían arrancado y que tenemos en 

nuestro pequeño Museo. 

Fuimos inmediatamente al lugar del hallazgo, y pudimos contemplar, casi 

en su totalidad, el mencionado mosaico, médio cubierto con barro; pero 

mostrando lo bastante su valor (…). Convinimos con el dueño del terreno en que 

retrasaría la labor comenzada, cubriendo de tierra el mosaico hasta que por la 

primavera pudiésemos volver á recogerlo, abonándole doble del valor que 

pudiera tener la cosecha de un año de la futura viña, estando presente en todos 

estos tratos el (…) hermano del General de Miguel. (…); y el día 24 de Enero 

acordó la Comisión de Monumentos, según consta en el libro de Actas, que el Sr. 

Iturralde y yo continuásemos las excavaciones comenzadas, aunque para ello 

fuera necesario invertir todos los fondos de la Comisión (…) y al anunciar nuestro 

viaje nos contestaron que era inútil, pues el General D. Fructuoso de Miguel 

había enviado un militar que hizo pedazos el mosaico y se lo llevó á Madrid. El 

efecto lastimoso que esto hizo en la Comisión, no se há borrado ni se borrará 

jamás. Nuestra pena fué tan grande, como grandes eran nuestro entusiasmo por 

el Arte y nuestro amor á Navarra. Con añadir á lo expuesto que no creo que se 

hayan publicado ni fotografiado, hasta que lo ha hecho La Avalancha [Revista 

ilustrada de Pamplona, número del 24 de Febrero de 1913], los fragmentos del 

mosaico que aquí tenemos, que el cuadro que aparece en dicha publicación mide 

1,72 por l,l ó metros, y que está sin numerar por no haberse terminado todavía 

el Catálogo de nuestro museíto, creo quedan  contestadas las cuatro primeras 

preguntas que se nos han hecho por el Director de la Academia, como 
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preparatorias del estudio al que se presta la mayor parte de todo el mosaico, la 

cual felizmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid»826. 

Por conseguinte, importa esclarecer – inclusivamente através do apoio de 

outras ciências passíveis de compaginar com a História da Arte – o porquê da 

perda do sentido que, um dia, deu forma e insuflou de vida a obra artística, 

quer tenha sido para mero gozo estético, quer para contemplação religiosa ou 

mistérica. Será, pois, esta interacção que nos poderá, de algum modo, devolver 

o contorno do objecto desaparecido ou definitivamente truncado, mais não 

seja do que através de uma dimensão memorial. Aqui chegados e, no âmbito 

da presente dissertação, importa referir os mosaicos que, perdida a sua 

identidade primeva, foram alvo de actos de iconoclastia, com o intuito de fazer 

desaparecer as imagens criadas no âmbito da tradição clássica – ao jeito 

romano da damnatio memoriae –, cuja existência não se coadunava já com a 

assunção de outros valores estéticos e morais. Até porque a simples 

visualização de tais representações era tida como ofensivas e susceptível de 

gerar pensamentos ou actos pecaminosos, contrários à ética socio-religiosa 

então vivida. 

408 * 

Para finalizar esta breve reflexão teórica – mas, como constatámos, com 

absoluta aplicação prática –, poderemos acreditar nos novos caminhos 

apontados pela História da Arte, enquanto disciplina propícia à reflexão, ao 

debate e objecto de múltiplas leituras umas, mais objectivas e racionais e 

outras menos perceptíveis, todavia mais sensitivas. E isto, porque o 

historiador é sempre o pomo mental e espiritual da época em que vive, 

verbaliza esse mesmo tempo e procura, como complemento, distanciar-se dele 

próprio para indirectamente ganhar uma percepção dos fenómenos 

conjunturais e encontrar neles as rupturas que ditaram as continuidades. 

Também, por isso, a Cripto-História da Arte e a Trans-Memória dos prodígios 

artísticos que o Homem foi capaz de produzir (e de destruir), quer para simples 

deleite estético, quer como objecto de ligação entre a vida terrena e o sagrado, 

proporcionaram uma ascese que enlevou a sua fé humana até ao divino, e 

ainda hoje, na época contemporânea, age como “espelho” social e dinamiza a 

                                                 
826 In Boletín de la Real Academia de la Historia 1913, tomo LXII, 24, 386. 
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espiral espaço-tempo activando um novo movimento de percepção da obra de 

arte clássica. 
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x i i .  
C O N C L U S Ã O  
 
 

A Terra engalanou-se primeiramente 

de diferentes ervas e verduras 

os montes, e as longas planícies, 

e brilharem os prados com as flores 

assim como se fossem esmaltados; 

as árvores depois, cheias de seiva, 

obstinadas cresceram pelo ar: 

como as penas, cabelos e as porcas  

é o primeiro que em corpo sai 

de animais quadrúpedes e de aves, 

e deste modo a Terra, então nova, 

Encheu-se primeiro de ervas e arbustos. 

As espécies mortais criaram-se depois 

variadas e de modos muito diferentes; 411
porque é impossível que tenham caído 

do céu as espécies de animais, 

e que os habitantes da terra 

tenham nascido do mar salgado. 

A Terra com razão adquiriu o nome 

de mãe, por terem sido criados 

todos os seres pela mesma Terra827. 

 

Apesar de o mosaico não ter sido uma descoberta romana o opus 

tessellatum surgiu num contexto político bem definido, assumindo-se, aliás, 

como um dos muitos vectores da política de Augusto de nivelamento social. 

Esta política de carácter geral, pugnava pela implementação de uma série de 

medidas tendentes a impor um sistema modelar que a História veio a apelidar 

de romanidade. A aceitação deste modelo ao longo do Império, incluindo a 
                                                 
827 Lucrécio, De Rerum Natura, 790-800 (tradução livre da versão castelhana pela 

autora).   
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Península Ibérica – depois de dominados os povos do noroeste –, terá sido, na 

generalidade, pacífico. Este facto deveu-se não só aos contactos que desde o 

século III a.C. iam estabelecendo com Roma, mas também porque a génese 

dos povos hispânicos (com excepção dos vascos), assim como a dos romanos 

era comum, tratava-se, pois, de povos de raiz indo-europeia. Por conseguinte, 

a matriz cultural destas gentes e dos latinos era, de algum modo, similar, pelo 

que a Hispânia foi, como vimos, um dos territórios onde a romanidade melhor 

floresceu.   

Por conseguinte, no século I, aportaram também à Hispânia “mosaic-

workers” de filiação itálica ou, até mesmo, helénica, que eventualmente terão, 

num primeiro momento, pavimentado as sumptuosas residências de altos 

dignitários e de oficiais de elevada patente, bem como os templos e espaços 

públicos por eles oferecidos. Por conseguinte, o gosto pelo mosaico foi-se 

alargando a outros membros influentes na sociedade e economia, romanos ou 

indígenas, que encontraram também no mosaico um veículo para a cidadania, 

alastrando-se, talvez por contaminação, o desejo de possuir este tipo de 

revestimento nos pavimentos das suas domus.    

412 Neste âmbito, a iconologia dos opera musiua alusivos aos animalia quæ 

lacte aluntur hispânicos reflectiu, nos dois primeiros séculos da Era, cenas de 

cariz mitológico greco-romanas, constituindo um privilegiado meio de 

transmissão de ideias e de conceitos, em suma, a romanidade. Na verdade, os 

mosaicos de temática religiosa, de anciana perfilhação, há muito que haviam 

definido a sua representação canónica, alguns com testemunhos que 

remontavam, pelo menos, à Grécia arcaica.  

Este processo, todavia, não foi unidireccional e, sobretudo a partir do 

século II d.C. – decerto também pela constituição de oficinas locais –, 

começaram a imiscuir nos temas ditos “clássicos” outros elementos. Estes, 

ainda que mantendo a essência da figuração, ganharam outra dimensão 

lexical, não só na forma, mas também na essência. Estarão nesta situação, a 

título de exemplo, e contrastando com a qualidade plástica dos dois 

exemplares alusivos ao Suplício de Dirce, os mosaicos com a representação do 

mito de Ácteon e do mito fundacional, onde a loba seguindo a representação 

canónica surge, nos dois mosaicos compilados, travestida de tigre. Este 

fenómeno estará, como vimos, relacionado com o culto dionisíaco, o qual – nas 

suas diferentes manifestações artísticas – esteve muito presente na Península, 
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logo desde aquele século, encontrando-se ainda patente em mosaicos tardios, 

designadamente, entre outros, no chamado mosaico de ANNI PONIVS e no de 

FORTUNATVS, os quais, pela sua débil composição, assumiram 

características de asároton oíkos. Mas, se o primeiro revela ainda um 

paganismo resistente, o segundo, indubitavelmente cristão, revela uma 

iconografia resistente, porque nele são evidentes, apesar de diluídos na 

profusão decorativa, motivos de inequívoca conotação báquica. E, na verdade, 

os tempos factuais e mentais são distintos, pelo que, nessa medida, se traçam 

continuidades, mesmo nos momentos de aparente ruptura. 

Ainda no contexto religioso, poder-se-á concluir que os animalia quæ 

lacte aluntur representados nos mosaicos hispânicos, em associação a 

deidades, se revestiram também de um valor transcendental. Valoração mítica 

particularmente clara não só quando contribuía para a caracterização da 

divindade, mas quando, mesmo isolado, remetia inequivocamente para o seu 

deus tutelar. No entanto, quando apartados, essa relação subsumia-se à 

condição de animal uersus homem. Será, portanto, nessa dualidade que se 

poderá compreender que animais, em determinados momentos sublimados 

pelo poder dos deuses, pudessem ser chacinados aos milhares, já desde os 

tempos da República, em espectáculos públicos.  
413

Estes espectáculos tiveram, como vimos ao longo da nossa exposição, 

uma origem ritual, de génese religiosa e/ou funerária, mas a apetência das 

massas por tais ludi foi sustentada pelo próprio poder imperial e recordemos 

aqui os grandiosos espectáculos oferecidos por Augusto e pelos seus 

sucessores. Mas foi também o evergetismo de uma aristocracia com 

pretensões políticas, religiosas ou militares, que contribuiu igualmente para a 

dilatação dos espectáculos para além do tempo tradicionalmente previsto. 

Para a realização dos munera improvisavam-se recintos, como os circos, ou 

encerravam-se praças, mas foi, sobretudo, durante os Flávios e com o 

patrocínio imperial que os anfiteatros se tornaram perenes e os circos de 

alvenaria de pedra se impuseram como marcos na paisagem urbana.  

Por conseguinte, os jogos de anfiteatro conceberam uma outra dimensão 

e a sua amplitude, conhecida sobretudo através do número de arenas 

existentes nesta Península, estaria bastante arreigada na sociedade antiga. 

Nesta perspectiva, afigura-se-nos claro que o gosto pelos combates entre feras 

e contra feras e as cambiantes que dali reverteram, como a execução de 
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condenados e a paixão martirológica ombrearam com as pelejas entre 

gladiadores.  

As corridas de cavalos eram outro fenómeno de massas, talvez ainda 

mais apelativo do que o anfiteatro. As corridas de quadrigas – e também de 

bigas e de outros sistemas de atrelagem que chegaram a ser experimentados –, 

segundo apurámos, remontarão à Idade do Ferro e surgiram igualmente em 

contextos propiciatórios, mas acabaram por se transformar num desporto 

bastante apreciado. Assim como eram apreciados os abundantes e raçudos 

cavalos hispânicos, sobretudo os da finisterra ocidental que se viram 

enredados no mito das éguas fecundadas pelo favónio. Os cavalos 

peninsulares eram negociados pelo Império até épocas bastante avançadas, 

subsistindo notícia de que, em plena romanidade tardia, ainda corriam em 

Constantinopla. 

 Diversos elementos decorativos e simbólicos, alguns inspirados nos 

mistérios orientais, foram-se igualmente imiscuindo ao longo do século II na 

iconologia plasmada nos mosaicos, assim como noutras manifestações 

artísticas. Facto que possibilitou que uma imagética, aparentemente 

disseminada, fosse ganhando contornos regionais e, até mesmo, locais, sem 

que, todavia, perdesse o sentido primevo que havia ditado o seu aparecimento 

e evolução. Este processo idiossincrático poderá ter constituído um factor de 

inovação que veio a reflectir-se nos mosaicos mais tardios.  

414

O Império do século II já não era o do século I e Adriano, um dos 

imperadores hispânicos, fez-se representar, não como um senador, um ser 

divino ou como um general vencedor, mas, antes pelo contrário, num dos 

monumentos que fez erigir na Vrbs, como um caçador montado num alazão a 

perseguir um vigoroso javali, sob protecção de Diana. Ali poderemos encontrar 

– em sentido figurado, é certo – um motejo do processo de mudança que se 

avizinhava.   

Refira-se, por outro lado que terá sido nos finais do século II e começos 

do seguinte que se começaram a esboçar novos temas que viriam a 

compartilhar a ars musiua, após as chamadas crises do século III. Teremos 

como exemplo os singulares painéis musivos da “Casa dos Repuxos”, em 

Conímbriga: primeiro, a representação de Apolo como auriga vencedor na sua 

quadriga a transportar o disco solar através do firmamento; temos, 

igualmente, as singelas representações do regresso da caça – nitidamente para 
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alimentação própria –, e uma narrativa que descreve, ao longo de quatros 

painéis, a captura de um javali, as quais, pela ingenuidade do tratamento 

plástico, mais se aproximam de cenas de género características, aliás, de uma 

cidade de província; e temos, finalmente, uma descrição em carrossel de caça 

áulica, com cavaleiros e cães a perseguirem cervídeos.   

Na verdade, emergiu, das crises sucessórias e das primeiras ameaças 

bárbaras sérias, um Império diferente, moldado ao sabor das novas 

circunstâncias, e esse facto reflectiu-se também na Arte. Por conseguinte, no 

mosaico, a par das temáticas religiosas e de género, começaram a surgir, e a 

impor-se definitivamente no século IV, alguns temas já anteriormente 

esboçados.  

Assomaram, então, os grandes motivos urbanos, mais descritivos do que 

intuitivos, como sejam os espectáculos de arena, as uenationes e as 

representações de damnatio ad bestias. Apesar de escassos na Península 

Ibérica, os testemunhos musivos – entre outros – que aludem aos jogos de 

feras nos anfiteatros são, no entanto, indicadores suficientes para podermos 

afirmar que tal prática, como noutras regiões, teve também aqui grande 

expressão828.  415

As corridas de circo, os aurigas vencedores e os cavalos enaltecidos 

transformaram-se em heróis. Este fenómeno foi, também, em parte, 

consequência da mencionada conturbação, pois, na verdade, começou a 

plasmar-se nos mosaicos uma iconografia valorativa do próprio animal – já 

não enquanto atributo, símbolo ou metamorfose de alguma divindade – mas 

sobrevalorizando o seu próprio carácter, o cavalo laureado e o auriga vencedor 

que nos surgem em modelos, muitos deles, estereotipados.  

Por outro lado, a elite aristocrática, agora acomodada nas suas uillae – e 

exceptuando-se, sobretudo, as temáticas dos mosaicos báquicos e órficos, 

                                                 
828 Este fenómeno ecoa no fundo do tempo e remete-nos, como se constatou na 

presente tese, para épocas mais recuadas, quando as hecatombes e outras chacinas 

rituais eram uma prática comum. Por isso, associando estas práticas de génese indo-

europeia e usuais no Mediterrâneo, será credível que com o avanço das legiões e a 

consolidação da Pax Romana, os hispânicos tenham facilmente absorvido, também 

como suas, estas práticas. 
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ainda que por razões diferenciadas – patrocinou igualmente uma outra 

iconografia. Os motivos campestres impuseram-se, então, como parte 

integrante de uma nova vivência. A cinegética, para além da afinidade com 

alimentação, surgiu como a representação primordial da própria exaltação da 

uirtus e constituiu um modelo cujo arquétipo foi reproduzido até à exaustão. 

Aqui, o cavalo foi também herói vencedor e o cão, o fiel companheiro do 

caçador. E a paisagem campesina tornou-se igualmente num elemento 

integrador, pois, além de contextualizar a acção, assumiu-se também como 

um modo de colmatar os espaços vazios. Os fundos despojados que outrora 

centravam a atenção na cena figurada eram, agora, desprezíveis, pois o horror 

uacui impusera-se e o mosaico tornara-se muito mais pictórico, muito mais 

naturalista. 

* 

O mosaico hispânico – e, no caso concreto, o que trata o animalia quæ 

lacte aluntur – para além das suas particularidades, revelam influências 

exógenas, notando-se, sobretudo, e para além das itálicas, as africanas e as 

orientais, repetindo-se um pouco por todo o Império os estereótipos que 

contabilizámos no capítulo dedicado à Iconographia, ainda que neles se 

detectassem, muitas vezes, cambiantes regionais. Mas a dimensão e 

disseminação de mosaicos no ocidente foi, segundo Dunbabin: 

416

«Under the Empire, and especially in the west, mosaic production was a 

large-scale business»829.  

E somente, neste sentido, se poderá entender que tenha existido uma 

aparente generalização lexical, até porque, de acordo com Philippe Bruneau, 

seria impossível fixar num único instante toda a imaginária da Antiguidade830. 

Ora, no que concerne especificamente aos animalia quae lacte aluntur nos 

mosaicos hispânicos que compõem o objecto da presente tese, não haverá 

dúvida de que alguns animais, sobretudo os silvestres exóticos, fossem 

conhecidos através da exibição ou das uenationes nas arenas. Na realidade, os 

modelos – assim como os dedicados à cinegética e aos cavalos – apontam no 

sentido da existência de arquétipos que se terão difundido através de uma 

                                                 
829 Dunbabin 1999, 272. 
830 Bruneau 1987, 156-157. 
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“proto-indústria” que organizou as suas filiais no sentido de circularem entre 

elas os modelos, os quais, por sua vez, chegavam a ser copiados e/ou 

adaptados pelas oficinas regionais ou familiares831.  

Os mamíferos, como vimos, ao surgirem associados a divindades como 

parte integrante da cosmogonia, revestem-se também de um valor 

transcendental. Esta valoração mítica é particularmente clara quando não só 

contribui para a caracterização da divindade, mas ainda, quando o animal, de 

per si, é inequivocamente associado a uma divindade específica, como o cervo 

a Diana, o touro a Europa ou os felinos a Dioniso. Estes últimos, isolados, ou 

integrados em composições mais vastas. 

Para finalizar, parece-nos também interessante citar Ramón Teja, cuja 

síntese pensamos ser suficientemente assertiva, sobre a importância do cavalo 

no território hispânico, como, aliás, fomos constatando ao longo do presente 

texto: 

«Los caballos de carrera hispanos eran altamente estimados en el mundo 

romano y lo seguían siendo en la segunda mitad del siglo IV  (…). Los caballos 

hispanos eran un bien apreciado y una fuente de ingresos importante para sus 

propietarios, pero nada sabemos del incremento o disminución de su cría en la 

Hispania tardía, o de su utilización de los espectáculos locales, aunque, como ya 

hemos señalado, el circo debió ser el espectáculo que más perduró en la 

Península Ibérica y el caballo fue siempre un animal altamente apreciado como 

demuestra su proliferación en las representaciones de los mosaicos. La 

correspondencia de Símmaco demuestra que eran muchos los senadores 

hispanos, o que tenían propiedades en Hispania, que mantenían cuadras de 

caballos en sus fundi a finales del siglo IV y que éstos se podían adquirir en 

muchos puntos diferentes de la Península. Una noticia conservada la Chronica 

Caesaraugustana de que en el 504 se celebró una carrera de caballos en 

Zaragoza sólo demuestra que el espectáculo del circo no había desaparecido 

totalmente en Hispania, pero que esta celebración debió de ser un 

acontecimiento lo suficientemente extraordinario para que fuese recogido en una 

crónica de estas características»832. 

417

                                                 

831 Caetano 2007, 53-83. 
832 Cfr., v.g., Teja 2002. 
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E nem sempre o evergetismo subjacente à realização do espectáculo 

tinha como objectivo angariar apoio, como se deduz de uma inscrição de G. 

Auf(ustius) Avitus que celebrou a sua eleição como duúnviro, promovendo a 

realização de ludi circenses833. 

Apesar de escassos na Península Ibérica, os testemunhos musivos – 

entre outros – que aludem aos jogos de feras nos anfiteatros são, no entanto, 

indicadores suficientes para podermos afirmar que tal prática, como noutras 

províncias, teve também aqui grande expressão. Razão que ecoa nos fundos do 

tempo e nos remete, tal-qualmente se tem visto ao longo da presente tese, 

para épocas mais recuadas, quando as hecatombes e outras chacinas rituais 

eram uma prática vulgar. Por isso, associando estas práticas de génese indo-

europeia e comum no Mediterrâneo, será credível que com o avanço das 

legiões e a consolidação da Pax Romana, os hispânicos tenham facilmente 

absorvido, também como suas, estas práticas. 

 Na verdade, estes ludi – sobretudo o acosso de feras – teriam já perdido o 

carácter transcendental que ditara as suas origens. Mas, por outro lado, e 

como temos vindo a constatar, estariam ainda bem presentes na memória 

idiossincrática colectiva. Fenómeno este que dada a sua amplitude, conhecida 

sobretudo através o número e dimensão de arenas conhecidas nesta 

Península, estaria bastante arreigado nas sociedades Antiga e Tardo-Antiga. 

Nesta perspectiva, afigura-se-nos claro que o gosto pelos combates entre feras 

e contra feras e as cambiantes que dali reverteram, como a execução de 

condenados e a paixão martirológica, ombrearam com as pelejas entre 

gladiadores.  

418

Durante o período Suevo-Visigótico, com a desagregação do antigo tecido 

sociocultural e económico e com a decadência das uillae, em parte resultante 

da instabilidade sentida naquela época, os mosaicos perderam também o seu 

valor primevo. De facto, são numerosos os pavimentos que ostentam antigos 

restauros com tessellae ou com opus Signinum. Este período de retracção da 

ars musiua acabou, de certa forma, por coincidir com a contracção 

habitacional ou, até mesmo, de abandono de muitas quintas pelos seus 

proprietários. Espaços que denotam um abandono definitivo, um interregno 

ou uma ocupação continuada pela população remanescente nos agri.  
                                                 
833 Melchor Gil e Rodríguez Neila 2002. 
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Este fenómeno terá sido apenas contrariado pela Ecclesia, talvez a única 

instituição que naqueles conturbados tempos manteve a força e a vitalidade do 

homem novo, o que lhe permitiu dar-se ao luxo de pavimentar os seus templa 

com mosaicos, assim como as cúpulas de mausoléus e baptistérios. O homem 

novo, no entanto, firmava os seus próprios princípios numa cultura de 

continuidade. Neste sentido, é frequente encontrarem-se cenas de caça 

representadas em igrejas e em sinagogas. Fenómeno este que perdurou Idade 

Média adentro, verificando-se que, curiosamente, e sem querer estabelecer 

qualquer correlação, tal iconologia era ainda aceitável no século XVI, conforme 

se encontra patente em diversos painéis relevados do cadeiral maneirista da 

Sé de Évora834. 

Noutra perspectiva imagética, sobretudo nas uillae, observou-se também 

uma praxis comum de auto-evergetismo, no qual o dominus, bem ataviado, ia 

dando caça a animais, muitos deles integrando a fauna extemporânea à 

Península Ibérica. A cinegética, por outro lado, para além de cumprir uma 

necessidade básica como a alimentação, cumpriu também um papel apenas 

reservado às elites, em que se caçava – com o pretexto ou não do 

adestramento militar – apenas pelo prazer do momento e o gosto de se ser o 

melhor. Por isso, surgem, estereotipadas, é certo, diversas representações de 

caçadores junto da presa abatida e do seu cavalo-herói. Este processo de 

osmose transferiu valores urbanos para o campo e importou outros 

declaradamente rústicos, ao ponto de encontrarmos no século IV um tempo de 

síntese. 

419

Se a cidade tinha servido como motor da romanidade e da sequente 

organização territorial, não parecem subsistir dúvidas de que, na Antiguidade 

Tardia, a maioria da população habitava no campo835. Para os romanos, no 

entanto, a escolha do espaço a urbanizar era criteriosa como, aliás, nos 

explica Vitrúvio no Capítulo IV, Livro II, dos seus Decem Libri. E no espaço 

assim predeterminado edificava-se a ciuitas, no entanto para os romanos a 

presença do mundo natural constituía a sua forma idiossincrática de se 

relacionar com o meio. Por conseguinte, não se deverá estranhar que muitos 

cidadãos optassem pela representação de espaços verdes como afirma Stewart: 
                                                 
834 Dias 1995, 51. 
835 Nieto 2006, 221. 
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«There are other signs of this phenomenon (…) in some property-owners 

disproportionate investment of space in gardens, rather than in ‘useful’ rooms. 

The result is the creation of some extraordinary ‘miniature villas’ in parts of the 

town»836.  

No campo, a paisagem assumia-se naturalmente como um dos factores 

determinantes do modus uiuendi. Os fundiários habitavam as suas uillae, para 

onde haviam exportado uma determinada “urbanidade”. Mas enquanto os 

trabalhadores e os servos viviam em cabanas dispersas pelos fundi, ou 

aglomerados em casales, praticando a agricultura e a criação de pastos, o 

paterfamilias usufruía para seu belo prazer do bosque, espaço privilegiado 

para a prática cinegética.  

Nestes tempos mais tardios, ou seja, a partir de meados do século III, os 

mosaicos dionisíacos – salvo algumas excepções – haviam-se já despido da sua 

roupagem primitiva e assumiam-se também como propiciadores de bons anos 

agrícolas. Nesta perspectiva e atendendo ao contexto de mudança que então se 

vivenciava, inclusive nas classes dominantes, poder-se-á integrar outras 

manifestações artísticas, de cariz diferenciado, e de que constituirá melhor 

exemplo o sarcófago de Castanheira do Ribatejo que nos revela igualmente 

uma sociedade em mudança na atitude perante a morte. Mas este sarcófago, 

de que dispensamos uma descrição exaustiva837, atrai a nossa atenção para a 

iconologia nele plasmada. Trata-se, indubitavelmente, de uma cena báquica, 

pois os erotes apanham e transportam cestos carregados de uvas, numa 

abundância feliz que, em tudo, extravasa o fatum que arrebatou a menina, 

cujo busto frontal está ao centro da composição. 

420

Este sarcófago, todavia, remete para uma natureza fabricada e ordenada 

pela mão do homem, ao contrário da iconografia órfica. Pois esta surge nos 

mosaicos com particular incidência a partir do século IV, no tempo do homem 

novo, e cuja carga simbólica, porque, com a sua música, dominava o carácter 

das bestas selvagens, se tornou num paradigma. Paradigma que foi adoptado 

como expressão do paradeisos, porquanto nos sepulcros cristãos Orfeu 

                                                 
836 Stewart 2008, 51. 
837 Acerca da descrição pormenorizada do sarcófago de Castanheira do Ribatejo, vide 

Maciel 1996 140-143. 
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representa Cristo, o Logos e o divino músico838. Para Justino Maciel esta 

conotação órfica manifestou-se – no que concerne aos mosaicos lusitanos – 

como um sentimento de bem-estar: 

«Para os olhos pelo jogo das cores e dos componentes das representações; 

para os ouvidos, pela sinestesia resultante da imagem de Orfeu tocando a lyra, e 

para o espírito, quer pelas sugestões que a uma boa refeição proporcionavam 

animais de caça, como o javali ou o veado, quer pela interacção entre carnívoros 

e herbívoros, em que o homem se sentia como caçador, quer, finalmente, pela 

harmonia que tal quadro trazia à vivência do trabalho e do otium 

quotidianos»839. 

 Este autor realçou igualmente a importância da relação dos mosaicos de 

Orfeu com a arquitectura envolvente, destacando – tal-qualmente o fizera 

Toynbee ao referir-se também aos Lacus Orphei840 – os ambientes com água, 

os nimphea, as termas ou, na sequência do texto citado, no triclinium ou no 

stibadium. As representações icónicas de Orfeu de tradição greco-romana 

sofreram, ao longo do tempo, uma aproximação aos modelos cristãos, a 

interpretatio christiana, denotando uma continuidade dos valores culturais e 

artísticos. De facto, o mito de Orfeu pela paz e harmonia que emana entre os 

mundos dos homens, dos animais selvagens e da natureza conflui – de modo 

inequívoco – com os valores propalados pelo Cristianismo. Assim, a 

identificação de Orfeu com Jesus, segundo parece, consistiu na exploraçã

421

o do 

seu s

órfica, relevando-se, na música que encanta, a unicidade da mãe-

natura841.  

         

ignificado que se reflectiu, naturalmente, na figura de Jesus Cristo.  

Refira-se, a propósito, que os romanos não eram desprovidos de 

princípios morais – e aqui recordamos o exemplo de Séneca –, mas os ludi 

demonstram-nos, inequivocamente, quais eram esses limites. Ao longo do 

nosso estudo, mercê dos tais limites, constatámos a existência de uma 

dualidade na relação homem/animal, mas esta desaparece quando se aborda 

a temática 

                                        
. 838 Toynbee 1996, 288

839 Maciel 1996, 149. 
840 Toynbee 1996, 290.  
841 Ao concluirmos o nosso trabalho acerca dos animalia quæ lacte aluntur – e 

pugnando, por convicção própria, por uma política ecológica sustentável – acreditamos 
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* 

Poderemos, também, acreditar nos novos caminhos apontados pela 

História da Arte, enquanto disciplina propícia à reflexão, ao debate e objecto 

de múltiplas leituras, umas mais objectivas e racionais e outras menos 

perceptíveis, todavia mais sensitivas. E isto, porque o historiador é sempre o 

pomo mental e espiritual da época em que vive, porque verbaliza esse mesmo 

tempo e procura, como complemento, distanciar-se dele próprio para, 

indirectamente, ganhar uma percepção dos fenómenos conjunturais e 

encontrar neles as rupturas que ditaram as continuidades. Também, por isso, 

a Cripto-História da Arte e a Trans-Memória dos prodígios artísticos que o 

Homem foi capaz de produzir (e de destruir) para simples deleite estético, 

possibilitam, através destas didácticas, uma aproximação, ainda que 

                                                                                                                                            
na “actualidade” dos princípios órficos. Se estes assentavam metaforicamente na 

música que emanava da sua lira, hoje, os nossos pressupostos assentam nos 

princípios da razão e da sustentabilidade, dos valores e dos métodos. Por isso, e tendo 

presente os desígnios emanados da Declaração Universal dos Direitos do Animal, não 

poderemos, jamais, compactuar com o sofrimento imposto aos animais como forma de 

divertimento ou de exploração injustificada, seja no âmbito da produção intensiva 

para alimentação, seja para a realização de experiências científicas, seja para a 

produção de peles, seja para estudos comportamentais… Nesta perspectiva estamos 

inteiramente de acordo com o filósofo Peter Singer quando afirma, no prefácio à 

primeira edição da sua obra, intitulada Libertação Animal: «Este livro é sobre a tirania 

dos animais humanos sobre os não-humanos. Esta tirania provocou e provoca ainda 

hoje dor e sofrimento só comparáveis àqueles resultantes de séculos de tirania dos 

humanos brancos sobre humanos negros. A luta contra esta tirania é uma luta tão 

importante como qualquer das causas morais e sociais que foram defendidas em anos 

recentes». E adiante, Singer afirma: «Até agora, disse muito sobre a inflicção de 

sofrimento aos animais, mas nada sobre o seu abate. Esta omissão foi deliberada. A 

aplicação do princípio de igualdade à inflicção de sofrimento, pelo menos em teoria, é 

bastante evidente. A dor e o sofrimento são maus e si mesmos, devendo ser evitados 

ou minimizados, independentemente da raça, do sexo ou da espécie do ser que sofre. 

A dor é tanto mais má quanto maior for a sua intensidade e mais tempo durar, mas as 

dores que têm a mesma intensidade duram o mesmo tempo são igualmente más, quer 

sejam sentidas por humanos quer o sejam por animais» (Singer 2000, 16).  
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imaterial, à obra de arte, agindo como um “espelho” que dinamiza a espiral 

espaço-tempo, activando um novo movimento de percepção da obra de arte, 

neste caso concreto, da Antiguidade e da Tardo-Romanidade, do seu papel 

socio ural e da sua continuidade. 
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07 Mosaico de Diana ¶ 26 

08 Mosaico de Diana a caçar uma cerva ¶ 28 

09 Mosaico com cavalos ¶ 30 

Tarraconensis/Gallecia (293-385 – reforma de Dioc

Conuentus Astu

 

10 Mosaico com representação de um urso ¶ 33 

11 Mosaico com representação de caçada, com cavalo investindo sobre um cervo ¶ 36 

 

Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

araugustanus 

 

12 Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por 38 

Dulcitius, montado a cavalo, a caçar uma cerva ¶ 40 

Baco que segue num carro transportado por dois tigres 

 alusão a uenatio em anfiteatro ¶ 46 

riunfo de Baco, conduzido por carro puxado por dois tigres fêmeas ¶ 48 

m Orfeu entre os animais ¶ 51 

18 Mosaico de Fortunatus com uma lebre ¶ 53 

19 Mosaico com cortejo báquico, cena vindimaria e leopardos afrontados ¶ 55 

20 Mosaico com auriga vencedor ¶ 58 

 

Tarraconensis 
Conuentus Tarraconensis 

 

21 Fragmento de mosaico representando una cena de uenatio no anfiteatro ¶ 62 

22 Fragmento de um emblema representando um gato e uma ave ¶ 65 

 

leciano) 

rum 

3
Conuentus Caes

 duas panteras ¶ 

¶ 43 

13 Mosaico de 

14 Triunfo de 

15 Mosaico com

16 Mosaico com T

17 Mosaico co
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23 Mosaico circense com corrida de quadrigas e ab damnatio (Mosaico de Barcino) ¶ 66 

24 Mosaico com cenas de circo, ab damnatio [e Belerofonte a matar a Quimera] ¶ 69 

25 Mosaico com Baco menino montado numa pantera ¶ 72 

26 Mosaico com suplício de Dirce ¶ 74 

27 Mosaico com Triunfo de Baco ¶ 76 

28 Mosaico com cenas cinegéticas, a pé e a cavalo, cenas bíblicas, a representação das 

Quatro Estações, e os retratos dos augustus Magnencio e Constâncio II e dos caeser 

Vetranion e Decencio ¶ 78 

 

Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Carthaginiensis 

29 Mosaico com leopardos ¶ 83 

30 Mosaico da Loba e os gémeos, com representação dos ventos, das estações e animais 

selvagens ¶ 85 

 

Bætica 
Conuentus Cordubensis 

 

31 Mosaico do auriga vencedor conduzindo uma quadriga ¶ 87 

32 Mosaico do rapto da Europa por Zeus disfarçado de touro ¶ 90 

33 Mosaico com cena de uenatio com caçador a cavalo acompanhado pelos seus cães ¶ 92 

34 Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por dois tigres ¶ 94 

35 Mosaico com triunfo báquico ¶ 96 

36 Mosaico da Loba e os gémeos, com representação bucólica, silvestre e báquica ¶ 99 

Bætica 

Conuentus Gaditanus 

 cena de caça e [Belerefonte, montado no cavalo Pégaso, a matar a Quimera] 

¶ 102 

38 Mosaico com representação de uenatione, com carnívoros a perseguir herbívoros ¶ 105 
39 Fragmento de mosaico com cavalo a tirar um carro ¶ 107 

40 Mosaico com cavalo vencedor e bustos ¶ 109 

41 Mosaico culinário, com representação de utensílios domésticos e alimentos, incluindo um 

coelho ¶ 111 

 

Bætica 

Conuentus Hispalensis 

 

42 Mosaico com representação de Baco menino a cavalgar uma pantera e javali ¶ 114 

43 Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por dois tigres ¶ 116 

 

 

37 Mosaico com



 
 

 

5

ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR

44 Mosaico com javali, cão, cavalo e aves ¶ 118 

45 Mosaico sepulcral de Antonia Vetia com a representação, entre outros elementos, de um 

cavalo ¶ 120 

46 Mosaico com cenas de circo, representação de musas e outras figuras mitológicas e animais 

selvagens e fantásticos ¶ 123 

 

47 Mosaico com figuras mitológicas, aves e quadro com uenatio ¶ 125 

48 Mosaico com aurigas vencedores, as quatro estações, cão a perseguir um javali e outro cão 

atrás de uma lebre e delfins ¶ 127 

 

Bætica 

Conuentus Astigitanus 

 

49 Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por dois tigres ¶ 129 

50 Mosaico com Suplício de Dirce amarrada ao touro ¶ 131 

51 Mosaico de tema báquico, distribuído ao longo de quatro cenas, destacando-se a 

representação de um Tigerreiter ¶ 134 

52 Mosaico do Triunfo de Baco com carro tirado por centauros, cena de Orfeu e Dióro Castor 

junto do seu cavalo ¶ 137 

53 Mosaico circense com corrida de carros ¶ 140 

54 Mosaico com leão ¶ 142 

Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

 

55 Mosaico com cortejo báquico ¶ 144 

co com pantera ¶ 147 

dos quatro ventos, com representação de bacantes (?), uma pantera e os aurigas 

us e Marcianus ¶ 149 

mário, Orfeu a tocar a sua lira rodeado de animais selvagens, representação de 

cariz nilótico com hipopótamo, cenas de luta, cortejo báquico e uenatione ¶ 153 

59 Fragmento de mosaico com leão ¶ 158 

60 Mosaico com javali acossado por cães ¶ 160 

61 Mosaico com representação do auriga vencedor e Marianus, montado no cavalo Pafius, e 

cena de caça a um cervo ¶ 163 

62 Mosaico com representação do Rapto de Europa por Zeus disfarçado de touro ¶ 167 

63 Mosaico com caçador, a cavalo, a matar um leopardo ¶ 169 

64 Mosaico das quatro estações com cena de caça ao javali ¶ 171 

65 Mosaico com representação do mito de Orfeu sentado na rocha a tanger a sua lira rodeado 

de animais selvagens ¶ 174 

66 Mosaico com cavalo vitorioso (?) e cenas de caça ¶ 176 

 

56 Mosaico báqui

57 Mosaico 

vencedores Paul

58 Mosaico vindi



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

6

Lusitania 

Conuentus Scallabitanus 

 

67 Mosaico com Sileno montado num burro ¶ 178 

68 Mosaico com caçadores montados a cavalo e cães a perseguir veados ¶ 181 
69 Mosaico das quatro estações com cenas de caça ao javali e representação de auriga 

vencedor ¶ 184 

70 Mosaico com elefante e dromedário ¶ 189 

71 Mosaico com homem a transportar um pequeno javali agarrado pelas patas traseiras ¶ 193 

72 Painéis de mosaico com regresso da caça e Ácteon a ser devorado pelos seus próprios cães 
¶ 195 

73 Mosaico com auriga vitorioso ¶ 199 

74 Mosaico de Orfeu sentado na rocha a tanger a lira rodeado de animais selvagens ¶ 201 

75 Mosaico de Orfeu sentado na rocha a tanger a lira rodeado de animais selvagens ¶ 204 

 

Lusitania 

Conuentus Pacensis 

 

76 Mosaico das nove musas associadas ao Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por 

dois tigres fêmeas, e a dez cenas dionisíacas, teatrais e mitológicas ¶ 206 

77 Mosaico dos cavalos vencedores ¶ 210 

78 Mosaico Báquico com pantera a beber numa taça e representação de répteis e outros 

animais marinhos ¶ 213 

79 Mosaico dos leões afrontados e uenationes ¶ 215 

80 Mosaico com caçador, montado num cavalo, segurando um falcão ¶ 218 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis 

01 ALAVA 

Comunión (na Real Academia de Historia) 

Mosaico de Diana a caçar um cervo. 
 

Descrição 

Estudo com base num desenho. Sem indicação de medidas. 

Mosaico policromo com dois painéis distintos. O primeiro, absidal 

encontra-se integralmente preenchido por esquema de losangos e quadrados 

sobre a ponta, formando um esquema tridimensional. O segundo, emoldurado 

por série de triângulos isósceles, trança de três cabos e grega, apresenta, ao 

centro do campo quadrangular, uma estrela de oito pontas constituída por 

dois quadrados de trança de dois cabos sobrepostos e acantonada, em três 

dos lados, por cestos com frutos diversos, estando o quarto ângulo preenchido 

com quadrado sobre a ponta com florzinha.  

Ao centro da estrela surge, bastante incompleta, Diana de pé e de frente, 

segura com a mão esquerda o arco e, com a direita, retira uma seta da aljava 

que carrega às costas. Por detrás da divindade, e voltado para o mesmo lado, 

um cervo, cujo corpo se encontra também muito destruído. 

 

Cronologia proposta 

 Século IV.  
 
 

Bibliografia de referência 

Blázquez 1982, 13-16, n.º 2, fig. 3, lám. 41. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis 

 02 BURGOS 

Baños de Valdearados  

Mosaico com cenas de caça e Triunfo de Baco conduzido num carro puxado por dois 
ursos. 

Descrição 

Achado na habitação n.º 1. O mosaico mede 9,90 m por 6,65 m. 

Policromo.  

No umbral patenteia-se faixa decorada por composição ondeada e, 

demarcando o limite oposto do mosaico, abre-se estreito painel preenchido por 

escamas. Segue-se moldura de trança de três cabos; o campo permanece 

preenchido por meandro de suásticas formadas a partir de tranças de dois 

cabos, abrindo-se, nos ângulos, pequenos quadros quadrangulares onde estão 

representados bustos masculinos transportando lanças. Nos lados inscrevem-

se seis painéis quadrangulares, de decoração cinegética. Quatro deles aludem, 

ainda, aos ventos: o quadro com cão a perseguir uma lebre, ostenta a 

inscrição: 

EVROS 

(vento de Sudoeste, filho de Eos e de Astreu)  

outro, com cão a correr atrás de uma gazela, conserva alusão ao vento:  

ZEFYRVS 

(personificação divina do vento de Leste, associado, na Península Itálica, ao 

frescor e às chuvas benéficas, que se uniu a Clóris, deusa da vegetação nova) 

NOTVS 

(filho de Eos, este vento é quente e húmido e sopra do Sul)  

é a legenda que se sobrepõe a um cão que segue um cervo; e, finalmente, o cão 

que acossa o gamo corresponde a:  

BOREAS 

(também filho de Eos e Astreu, é o vento frio do Norte).  

9
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Os dois painéis restantes oferecem animais exóticos, como leão e 

leopardo a perseguirem um antílope e um cervo, respectivamente. Todas estas 

cenas estão enquadradas por representações esquemáticas da paisagem, ou 

seja, por montículos, plantas e arbustos de copa. 

Ao centro do mosaico – e demarcado por trança de múltiplos cabos – 

surge o quadro principal. Este divide-se em dois níveis de representação, 

separados por linha fraccionada e, no topo, faixas decoradas sugerem as 

empenas de um telhado, estando, sobre ele e assente em superfície raiada 

onde se inscrevem pombas, uma cratera com caules folhosos; e, no frontão vê-

se, ao centro, um círculo decorado enquanto que, nos seus lados, se 

desenvolvem motivos semelhantes aos do umbral. O interior do edifício 

oferece-nos um desorganizado cortejo que celebra o retorno da Índia do deus, 

disposto em dois níveis. Por conseguinte, na parte de cima, estão várias 

personagens, sendo a central de maiores dimensões. Dioniso, visto de frente e 

“nimbado” caminha apoiando-se em Ariadne, com penteado alto e envergando 

comprida e larga túnica, e num negro.  

No meio de bacantes e outras figuras, erguendo longas palmas, destaca-

se um velho Sileno acompanhado do seu burro, tirado de perfil e vendo-se 

apenas os quartos da frente. Na parte de baixo, e enquadrada, em três dos 

seus lados, por rotundos caules de hera que emergem de crateras, surgem 

pares de pombas afrontadas e, na parte inferior, dois bustos, surge – sobre 

fundo povoado por diversos elementos (aves, nós de Salomão e outros motivos 

decorativos) – o Triunfo de Dioniso.  

O deus – num carro puxado por uma parelha de ursos – enverga túnica e 

segura numa das mãos pequena vasilha. Os animais estão representados de 

perfil e, por isso, do urso da esquerda apenas são visíveis a cabeça e as patas. 

À direita de Dioniso segue Pã que toca flauta. E, à esquerda, meio encoberta 

pela carreta, Ariadne, envergando túnica justa na cintura e penteado alto, leva 

uma cratera e com um flabellum abanica o deus ébrio. 

Cronologia proposta 

Inícios ou meados do século V. 
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Bibliografia de referência 
Guardia Pons 1992, fig. 14, láms. 38-43; López Monteagudo et alii 1998, 

13-16, n.º 1, fig. 2, láms. 1-3, 31-33. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis 

  03 BURGOS 

 Baños de Valdearados – Mosaico B  

Mosaico de Diana [a caçar um cervo] e quadros com animais campestres. 

Descrição 

Foi encontrado na habitação n.º 1. Mede 5,75 m de lado. 

Policromo.  

O mosaico está bastante destruído, sobretudo na zona central. Ainda 

assim é visível uma composição de esquema geométrico compartimentado, 

permanecendo os rectângulos decorados com linhas quebradas, axadrezados e 

suásticas. Enquanto que, nas zonas laterais, divididas em quadrados, se 

podem ver crateras, volutas, folhas de hera, rosetas, estrelas de quatro pontas 

e peltas.  

No seguimento, uma moldura enquadra uma composição de estrelas que 

configura um octógono, em cujo centro se abre painel figurado, obtido pelo 

cruzamento de dois quadrados sobre a ponta, no qual se patenteia parte de 

uma figura feminina que tem vindo a ser identificada com Diana, enquanto 

que, nos espaços triangulares resultantes do cruzamento dos quadrados, 

podem ver-se três pombas e uma perdiz. Dos quatro rectângulos que envolvem 

a composição central apenas se conservam dois, preenchidos, 

respectivamente, por uma lebre e um javali, correndo por entre densa 

vegetação. 

Cronologia proposta 

Primeira metade do século V. 

Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, fig. 15; López Monteagudo et alii 1998, 16-18, n.º 2, 

fig. 3, láms. 3-4, 33. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis 

  04 BURGOS 

Cardeñajimento 

Mosaico com cenas de caça, a pé e a cavalo, uenationes com predadores a perseguir 

herbívoros e o mito de Atalanta e Meleagro. 

Descrição 

Este mosaico pavimentava o œcus ou o triclínio da uilla. Mede 11,45m 

por 7,80m. Apresenta significativas áreas de destruição. 

Policromo. 

De formato quadrangular, o mosaico alonga-se em quatro exedras 

poligonais, em três dos seus lados, porquanto uma delas desapareceu já. 

Estas apresentam, na faixa de ligação às paredes, linhas de quadrados sobre a 

ponta não contíguos e de diferentes tamanhos, seguindo-se uma moldura de 

guilhoché, enquanto que as respectivas superfícies estão integralmente 

preenchidas por escamas em oposição de cores.  

O grande painel central está delimitado por linha de prismas 

quadrangulares e trança de três cabos, seguindo-se, depois do filete, larga 

banda integralmente preenchida com folhas de acanto, das quais emergem 

máscaras humanas e focinhos de leões e leopardos. Segue-se uma faixa, 

emoldurada por trança de dois cabos sobre fundo escuro, onde se patenteiam 

diversas narrações cinegéticas. Assim, do topo e da esquerda para a direita (no 

sentido do observador) vê-se, por entre vegetação, um caçador, com penteado 

constantiniano e envergando túnica curta, montado num garboso ginete, bem 

arreado e empenachado, brame ainda a mão que acabou de atirar a lança que 

feriu o veado que persegue, do qual se conservam os quartos traseiros e as 

patas; perpassada a zona destruída observa-se os quartos dianteiros de um 

javali, também em corrida e, no ângulo, um outro caçador a cavalo, quase 

destruído, encerra de modo simétrico a cena; nova zona de destruição e, no 

lado direito, é possível vislumbrar, apesar da devastação do mosaico, um leão 

a atacar um javali e dois caçadores apeados que atacam frontalmente dois 

javalis formando nova simetria; na orla inferior, quatro gazelas, também 

tiradas de perfil, repousam deitadas no meio de vegetação que se vai tornando 

(da direita para a esquerda) mais seca e rochosa; no último lado surge, em 
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termos paisagísticos, o terreno árido já notado no outro lado do painel, 

enquadrando quatro felinos a atacar outros tantos herbívoros. Esta cena 

revela-se dinâmica com os dois leões a morder os costados de dois antílopes e 

dois leopardos a atacar dois onagros.  

Uma moldura de trança de dois cabos sobre fundo escuro demarca o 

quadro central onde está representada a cena mítica de Atalanta e Meleagro 

dando caça ao javali de Calídon. Ali, apesar do tesselado estar muito 

danificado, podem ver-se os dois heróis junto de um cavalo e de um caçador 

acompanhado pelo seu cão, bem como se vislumbra, por entre a paisagem 

rochosa, a cabeça do javali.  

 

Cronologia proposta 

Finais do século IV. 

Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, fig. 17; Blázquez et alii 1993, 267-21, figs. 34-35; 

López Monteagudo et alii 1998, 21-28, n.º 9, fig. 5, láms. 7-12, 35-42. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis 
 

  05 PALENCIA 

 Pedrosa de La Veja, La Olmeda 

 Mosaico com retratos, as quatro estações e cenas de caça. 

Descrição 

O mosaico reveste um compartimento identificado como o œcus desta 

uilla descoberta em 1968. Mede 14,70 x 11,75 m. 

Policromo. 

O pavimento ordena-se a partir de um esquema ortogonal de cruzes de 

scuta com laçaria e extremidades côncavas, formando tangentes que se 

dispõem em círculos e em losangos. Ao centro, abre-se grande rectângulo 

dividido em dois sectores diferenciados. Um deles ostenta, demarcado por 

exuberante banda vegetalista, ánades, delfins e bustos de personagens 

inscritos em medalhões constituindo, provavelmente, uma galeria de 

proprietários da uilla, e, nos ângulos, a personificação das quatro estações – 

das quais subsiste completa, apenas, o Inverno – bem como a cena de Aquiles 

no gineceu de Licomedes, em Sicros. 

O segundo rectângulo ostenta uma caçada que se desenvolve em dois 

níveis, assemelhando-se a figuração, pelo dramatismo e dinâmica imprimidos 

ao conjunto, como a figuração de uma batalha. Por conseguinte, na parte 

superior observam-se cenas de caça, com os cavaleiros a perseguir antílopes e 

leopardos, retratando-se, num dos ângulos, um caçador apeado a ser atacado 

por um leopardo. No nível inferior, um cavaleiro espeta o uenabulum num tigre 

fêmea, enquanto quatro cães acossam um javali prestes a ser abatido por uma 

lança empunhada por caçador a pé, repetindo-se, ainda que parcialmente, a 

cena no lado oposto. Um leão ataca um antílope, enquanto um outro se 

apresenta ferido de morte. No canto inferior do lado esquerdo, um leopardo 

atira-se sobre um caçador caído. 

Cronologia proposta 

Século IV. 
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Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, 149-156, fig. 22, láms. 66-71. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis  
06 PALENCIA  

Villa de Dueñas – Mosaico da Habitação IV 

Mosaico de Oceano e representação do cavalo Amoris. 

Descrição 

Entre 1962 e 1963 foram parcialmente escavadas as termas desta uilla 

tendo-se posto a descoberto, na dependência VI. Mosaico rectangular, com 15 

m x 5 m. 

Policromo.  

Um dos painéis (sector A), envolto por cabeças de animais silvestres 

(tigre, antílope, etc.) inscritas em vegetação, encontra-se bastante destruído, 

mas, ainda assim, é possível identificar partes de um cavalo tirado de perfil. 

Do animal subsistem as patas traseiras e a cabeça devidamente arreada e com 

um círculo incompleto como símbolo, o qual constituirá, possivelmente, um C, 

evidenciando-se no pescoço a inscrição:  

AMORIS 

As rédeas do cavalo estão agarradas pela mão de um personagem 

praticamente destruído, sendo ainda identificada parte do uenabulum que 

carregava no ombro. 

A zona central, que corresponde ao umbral do tepidarium, oferece-nos 

uma cabeça de Oceano, na sua origem, um largo rio, pai de todos os cursos de 

água que circundavam o plano disco terrestre, mais tarde, quando se ganhou 

a percepção de que o Oceano não se tratava de um rio, mas era, afinal, um 

mar, o seu nome ficou intrinsecamente associado ao Atlântico. Esta cabeça 

encontra-se respectivamente ladeada por duas nereides – divindades 

marinhas, netas de Oceano (filhas de Nereu e de Dóris), que personificarão as 

ondas do mar – estando uma montada num touro e a outra numa pantera 

marinha. Vários peixes e golfinhos completam o quadro.  

Cronologia proposta 

Terceiro quartel do século IV. 
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Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, 158-163, láms. 75-77. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis 

  07 PALENCIA 

 Villabermudo – Herrera de Pisuerga 

Mosaico de Diana. 

Descrição 

Na primeira metade do século XIX, descobriu-se nas imediações de 

Herrera de Pisuerga, outrora um enclave do Noroeste, um mosaico de Diana 

Caçadora, infelizmente e, desde há muito, desaparecido. Subsiste, no entanto, 

um bom desenho do mesmo que integra a colecção de Fontaneda, de Aguilar 

de Campoo.  

Trata-se, pois, de uma figuração dinâmica da deidade que de algum 

modo contraria a representação estática patente noutros pavimentos. De facto, 

o mosaico de Villabermudo ostenta características “naturalistas”, mais 

consentâneas, aliás com as representações baixo imperiais, na qual a deusa, 

vista de frente e envergando uma ornamentada túnica curta, cingida por cinto, 

acaba de lançar, com o seu arco que segura na mão esquerda, uma seta, 

enquanto leva a mão direita à aljava, que transporta às costas, pegando em 

nova flecha. Por detrás de Diana corre um veado, visto de perfil, destacando-se 

as suas longas hastes, notando-se, também em segundo plano, dois folhosos 

troncos de uma árvore. 

 

Cronologia proposta 

Século IV. 
 

Bibliografia de referência 

Yébenes 2003, 112; Oliveira 2003, 58. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis 

  08 VALLADOLID 

 Villa de Prado 

 Mosaico de Diana a caçar uma cerva. 

Descrição 

O mosaico foi achado na sala do triclinium. Mede 5 m por 2,60 m.  

Policromo. As tesselas variam entre 0,4 e 1 cm. 

O mosaico permanece emoldurado por trança de dois cabos. O primeiro 

painel está coberto por ninho de abelha, com peltas afrontadas e florzinhas 

quadripétalas inscritas em círculos. O segundo painel está também revestido 

por tesselado formando um esquema axial de losangos adjacentes, 

preenchidos, de forma simétrica, com crateras, nós de Salomão, florzinhas e 

triângulos. Ao centro, interpõe-se um painel figurado, delimitado por triplo 

filete e trança de dois cabos, tendo, em redor, a representação das quatro 

estações. A parte inferior do quadro está destruída, mas na metade superior 

ainda é possível ver-se Diana vestida e com toucado de diadema. A deusa, de 

pé e em posição frontal, segura com uma mão um arco, enquanto que com a 

outra tira uma seta do alforge que tem a tiracolo. Ao lado, uma cerva de 

hastes majestosas olha a figura. A cena está enquadrada por generosa 

vegetação. Na exedra, surge uma composição radiada, formando meio círculo 

com triângulos laterais. 

 

Cronologia proposta 

Primeiros decénios do século IV. 
 

Bibliografia de referência 

Neira e Mañanes 1998, 48-53, n.º 21, fig. 8, láms. 18-19, 37-38. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

25

 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Cluniensis 

  09 CASTILLA Y LEON 

 Villa de Aguilafuente (Segovia) 

 Mosaico com cavalos. 

Descrição 

A uilla de Santa Lúcia, em Aguilafuente, foi parcialmente destruída por 

uma necrópole visigótica cuja implantação impôs sérios danos, sobretudo ao 

nível dos mosaicos. Sem indicação de medidas, os elementos recolhidos 

durante a sua escavação, entre 1968 e 1972, permitiram concluir que fora 

edificada na transição do século I para o II, apontando os fragmentos de terra 

sigillata ali recolhidos para cronologias tardias, designadamente para o século 

IV – provavelmente a sua época de esplendor – e o século V terá sido o tempo 

de decadência e de abandono do espaço, posteriormente ocupado por 

inumações godas. 

No espaço do œcus ou do triclinium – segundo Lancha, atendendo à sua 

planta em sigma – o esquema musivo aparece descentrado em relação à 

axialidade do próprio compartimento. Seja como for, ali descobriu-se um 

pavimento, muito deteriorado (apenas foi possível recuperar cerca de um terço 

do tesselado). Mosaico é composto por tesselas brancas, vermelhas, pretas e 

amarelas. 

Apresenta uma composição ortogonal de quadrados justapostos, 

separados por entrançado de dois cabos e cujos quadrados se encontram 

preenchidos entre outros motivos geométricos ou de cariz floral, por círculos, 

quadrados dobre a ponta, nós de Salomão, triângulos escalonados, florões 

estrelados de oito pontas, flores e rodas de peltas. 

No emblema descentrado ainda é perceptível o desenho de dois pares de 

cavalos, afrontados e atados a duas árvores, em total simetria, e das 

respectivas cartelas simples ostentando, de acordo com o Archivo Epigráfico 

Virtual de Hispânia (registo n.º 19384)1, as seguintes legendas que 

corresponderão às que se encontram noutros pavimentos de temática similar:  

TAGVS 
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1  http://www.ucm.es/info/archiepi/aevh/feo3.html. 
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EVFRATA 

NO[TVS(?)] 

[HI]SEM 

 
Cronologia proposta 

Século IV. 
 

Bibliografia de referência 

Blázquez et alii 1993, 258-260, fig. 29. 
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Tarraconensis/Gallæcia (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Asturum 

10 LEÓN 

 Astorga – Casa Romana 

 Mosaico com representação de um urso. 

Descrição 

Este mosaico foi descoberto, em 1985. Mede 8,35 m de lado.  

Policromo. A dimensão das tesselas varia entre 0,3 e 1 cm.  

Neste mosaico, bastante deteriorado, aliás, patenteia-se a representação 

de diversos animais, destacando-se, pelo seu estado de conservação, um urso. 

A decoração dispõe-se num painel central quadrangular, com quadrados 

menores nos ângulos e rectângulos nos lados, separados por gregas e tranças 

de três cabos.  

Os quadrados menores e os rectângulos ostentam decoração floral e 

animalística, estando, um deles, ornamentado com vides, aves e cântaros. 

Enquanto que os quadrados das esquinas patenteiam cestas com ramos de 

oliveira e aves. O painel central inscreve uma circunferência contornada por 

oito círculos secantes. Os triângulos resultantes da intercepção do quadrado 

com o círculo central estão preenchidos com florzinhas tripétalas e, os 

resultantes da intercepção daquele com os círculos menores, apresentam 

pequenos quadripétalos.  

As circunferências, por sua vez, estão ornadas com animais, vendo-se 

num, um urso de pé com a cabeça voltada para trás e a língua de fora, noutro, 

os quartos traseiros de um leopardo e, noutro ainda, as patas de um caprino. 

Os restantes círculos, bem como a circunferência central estão destruídos, 

podendo supor-se, com base noutros pavimentos do género, estar-se, perante 

um mosaico de Orfeu, atendendo ao seu enquadramento.  

 

Cronologia proposta 
Finais do século II. 

 

Bibliografia de referência 

Blázquez et alii 1998, 18-20, n.º 2, láms. 1-2, 22-23. 
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Tarraconensis/Gallæcia (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Asturum 

  11 LEÓN 

  Campo de Villavidel  

 Mosaico com representação de caçada, com cavalo investindo sobre um cervo. 

Descrição 

Sem elementos para as medidas. 

Policromo.  

As dimensões das tesselas oscilam entre 1 e 2 cm para as orlas exteriores 

e áreas de preenchimento e entre 0,5 e 0,8 cm na zona figurada. 

No campo alternam-se filas de octógonos adjacentes e filas de hexágonos 

oblongos, losangos e quadrados, entrelaçados por trança de dois cabos que dá 

origem, na parte exterior, a novos triângulos. As formas geométricas estão 

decoradas com peixes, ostras, nós de Salomão, flores, folhas, peltas, etc. Um 

filete marca a implantação do quadro central de que se conserva apenas um 

fragmento. Este deveria ter sido quadrado e nele ainda se pode ver, na parte 

esquerda, os quartos da frente de um cavalo, ricamente ajaezado, que 

persegue um cervo, do qual subsiste a cabeça, vislumbrando-se parcialmente 

o escudo que o venador transporta. A paisagem que envolve a cena está 

assinalada por rama de folhas largas, uma flor e linhas horizontais que se 

dispersam ao longo do fundo da composição. 

 

Cronologia proposta 

Século IV. 
 

Bibliografia de referência 

Blázquez et alii 1993, 242-244, fig. 16; Blázquez et alii 1998, 21-23, n.º 

5, fig. 5, láms. 4-5, 24-25. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31

 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanus 

  12 NAVARRA 

 Liédena 

 Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por duas panteras.  

Descrição 

Mosaico com 13,40 x 7,40 m, descoberto acidentalmente durante 

trabalhos agrícolas que deram a conhecer esta uilla romana. 

Policromo. 

Do mosaico, o único figurado em toda a uilla, subsistem hoje apenas 

pequenos fragmentos. Assim, no painel central existem alguns troços que 

permitem reconstituir uma representação do triunfo de Baco, conforme 

descrição de Blázquez e Mezquiriz:  

«los fragmentos que se conservan puede reconstruirse un carro tirado, al 

parecer, por panteras, de las que se ve la pata trasera y cola de una; el centro 

está completamente perdido, y en la primera parte se vem las patas traseras de 

un caballo seguido por un sátiro y una bacante, a juzgar por una pequeña parte 

que se ve de las piernas de ambos. Esta escena está limitada en sus partes 

superior e inferior por dos cenefas de guiloches y todo ello encuadrado por un 

cordón. Sirviendo de ancha cenefa se hallan una serie de círculos y rombos 

combinados y formados por el mismo cordón. Finalmente, una segunda cenefa 

más estrecha, con fondo blanco y círculos y cuadrados entrelazados y trazados 

simplemente con una línea de dos teselas negras». 

Cronologia proposta 

 Século III.  
 

Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, fig. 11, lám. 37; Blázquez e Mezquiriz 1985, 44-48, 

n.º 24, lám. 28. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanus 

  13 NAVARRA 

 Ramallete – Tudela 

 Mosaico de Dulcitius, montado a cavalo, a caçar uma cerva. 

Descrição 

O mosaico com 7,35 m de eixo e preenche uma divisão octogonal. 

Policromo. As tesselas variam entre o 1 cm para as brancas e negras e os 

0,8 cm para as coloridas. 

O esquema geométrico de base é constituído por grinaldas entrelaçadas, 

formando oito círculos com florões diversos e hexágonos irregulares com lados 

curvos, ostentando jarrões de onde emergem plantas de folhas largas. Mais 

perto do painel central, pequenos hexágonos encerram rosetas e, entre todas 

estas figuras geométricas, permanecem pequenos círculos concêntricos. Tanto 

a bordadura exterior, como as molduras interiores de separação, blasonam 

densa decoração floral. 

Ao centro, surge inscrita em círculo com 1,60 m de diâmetro, uma cena 

de caça num bosque, tal como o indicia a representação de arbustos, uma 

árvore e uma rocha. O caçador, com túnica curta ricamente ornada, segue 

montado num cavalo, cujos quartos traseiros desapareceram já e segura as 

rédeas com a mão esquerda e o braço direito está levantado. O cavaleiro e a 

sua montada saltam sobre uma cerva ferida de morte. A personagem está 

identificada pela legenda:  

DVL 

CITIVS 

Cronologia proposta 

Século IV.  

Bibliografia de referência 

Blázquez e Mezquiriz 1985, 63-69, n.º 44, fig. 10, láms. 39-40, 56. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanus 

  14 NAVARRA 

 Andelos 

Triunfo de Baco que segue num carro transportado por dois tigres. 

Descrição 

O mosaico mede 3,72m por 3,65m.  

Policromo. 

O mosaico, segundo informação do Museu de Navarra, trata-se de um 

exemplar com evidentes analogias aos pavimentos helenísticos, sugerindo, 

mesmo, que se trata de um modelo importado. Todavia, são notórias as 

deficiências na sua execução, designadamente a proporção entre as figuras 

representadas, ainda que de algumas delas se conservem apenas alguns 

fragmentos.  

A bordadura, deste mosaico, quase quadrado, parece ser constituída por 

folhagem entrelaçada que emerge das crateras que a acantonam, estando 

duas intactas, da terceira é apenas visível diminuta parte e a última 

desapareceu já. Segue-se uma moldura constituída por trança de dois cabos, 

O campo, hoje praticamente destruído, estava preenchido por um cortejo 

triunfal de Baco, embora a sua constituição não fosse complexa, pois para 

além da deidade, quase perdida, subsistindo, para além de uma forma não 

identificada – provavelmente um braço –, parte das mãos que, apoiadas no 

carro, seguram as rédeas dos tigres que o puxam, do qual se vê ainda um 

trecho da estrutura, incluindo uma das rodas. 

O tigre da direita (do ponto de vista do observador) e que nos fita 

insistentemente, ostenta em torno da cabeça longos pelos que, de algum modo 

se assemelham a uma pequena juba, o dorso listado está praticamente 

intacto, bem como uma das patas traseiras. Do segundo animal conservam-se 

alguns vestígios. Do lado oposto, e voltado para o carro que transporta Baco, 

um Sátiro tirado a três quartos, porém olhando para a divindade. Este, 

barbado e ostentando farta cabeleira, de onde emergem dois longos e 

pontiagudos chifres, tem o corpo desnudado – apesar de parecer ostentar uma 

tanga de compridas folhas e as pernas cobertas com abundante pelagem; e 
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cascos de caprinos substituem os pés. Com uma das mãos segura um látego. 

Diante do deus, pode-se ver o que resta de uma ménade a tocar trombeta.  

O mosaico está assinado por:  

R. 

[---]ON. F[---] 

seguramente um nome grego como sugere a terminação ON. 

Cronologia proposta 

Finais do século II.  

Bibliografia de referência 

Museo de Navarra (http://www.cfnavarra.es); López Monteagudo e 

Blázquez 1990, 353-365, fig. 11; Blázquez et alii 1993, 287-287, fig. 47. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanus 

  15 ZARAGOZA 

Villa de Camiño de Albalate – Teruel 

Mosaico com alusão a uenatio em anfiteatro. 

Descrição 

Sem indicação de medidas. 

Policromo. 

Na uilla de Camiño de Albalate, em Calanda (Teruel), surgiu, entre outros 

mosaicos, um pavimento delimitado por faixa entrançada com nós simples em 

alternância com pequenos delfins e uma bordadura denteada. Este mosaico 

tem, como motivo principal, um esquema de quadrados justapostos – 

contando-se três alternados, entre as duas fiadas, com os ângulos cortados 

por entrançado simples, tal como as molduras que os separam. Este 

pavimento, cujos quadrados se encontram preenchidos com animais, foi 

considerado pelos autores que o estudaram, um unicum na Península Ibérica, 

ao qual foi atribuída uma relação com as venações em anfiteatro. 

Por conseguinte, os animais que ali se patenteiam – na linha superior e 

da esquerda para a direita –, um cavalo, um javali e uma pantera com 

envolvente distinta dos demais, porquanto está circunscrita por cercadura 

com filete denteado; e, na linha inferior (e seguindo a mesma orientação), 

estão representados um leão, um asno e um leopardo. Em todos eles figuram 

árvores e rochas, dotando, assim, o mosaico de um aspecto naturalista, 

característico, aliás, do Baixo-Império. 

 

Cronologia proposta 

Meados do século IV. 

Bibliografia de referência 

Blázquez et alii 1993, 252-253, fig. 34. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanos 

  16 ZARAGOZA 

 Zaragoza (Caesaraugusta) – Casa de Orfeu (no Museo Provincial de Zaragoza) 

Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido por carro puxado por dois tigres fêmeas. 

Descrição 

O mosaico foi descoberto em 1908, em Zaragoza, e encontra-se no Museu 

Arqueológico Nacional de Espanha. O fragmento subsistente mede 3,60 x 2,95 

m.  

Policromo. As dimensões das tesselas oscilam entre os 0,7 cm e 1 cm.  

O painel representa o Triunfo de Baco, seguindo o deus num carro. Visto 

de frente, enverga uma túnica comprida e pele de leopardo tendo numa mão 

um tirso, enquanto que com a outra segura as rédeas que prendem nas 

coleiras dos dois tigres fêmeas que conduzem o carro.  

O primeiro animal, bem musculado e com pormenorização anatómica 

evidente, foi tirado de perfil, enquanto que a outra fêmea, da qual se vê apenas 

a zona frontal foi representada a três quartos e olha fixamente o observador. 

No carro, acompanham Baco uma Vitória alada que segura, na mão esquerda, 

uma palma, e, no lado oposto, um sátiro com túnica curta, sustém o pedum. 

Entre os animais interpôs-se uma figura que poderá ser uma representação de 

Hermes báquico, enquanto que uma bacante, vestindo túnica, segue 

dançando e, na frente do cortejo, vê-se uma figura masculina com chifres e 

pés de cabra, certamente Pã, que com uma mão puxa as rédeas de um tigre e 

na outra ampara o báculo curvo que transporta ao ombro. 

Cronologia proposta 

Século II (época dos Antoninos). 

Bibliografia de referência 

Blázquez et alii 1989, 51-57, n.º 35, lám. 48; Durán 1993, 274-276, n.º 

80, lám. XLIII. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanos 

  17 ZARAGOZA 

 Zaragoza (Caesaraugusta) – Casa de Orfeu (no Museo Provincial de Zaragoza) 

Mosaico com Orfeu entre os animais.  

Descrição 

O mosaico mede 9 x 6 m. Foi descoberto aquando da realização de 

trabalhos de consolidação de um troço da muralha Tardo-Antiga de 

Caesaraugusta. 

Policromo. 

O pavimento ostenta uma composição de ninho de abelha com 

quadrados intermédios, ao qual se segue um guilhoché que emoldura o 

quadro central figurado e que foi destacado do restante pavimento, 

distribuindo-se a figuração em dois níveis. No superior, Orfeu, tirado de frente 

e sentado numa rocha a tanger a lira, enverga túnica e o característico barrete 

frígio.  

Completa o quadro uma série de aves pousadas nos galhos de árvores e 

nas rochas, destacando-se uma serpente enrolada aos pés de Orfeu. No registo 

inferior, parcialmente destruído, inscrevem-se, por entre finos caules, alguns 

mamíferos silvestres, tais como um leopardo que observa a cena superior, um 

urso, um tigre fêmea e, por baixo, um leão, visto de perfil, mostra-se 

indiferente à narrativa. 

 

Cronologia proposta 

Século IV. 
 

Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, 69-82, fig. 6, lám. 23. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanus 

  18 HUESCA 

 
 Fraga – Villa Fortunatus (Mosaico da Galeria Sul, no Museu Provincial de Zaragoza) 

Mosaico de Fortunatus com uma lebre. 

Descrição 

O mosaico de Fortunatus, com 5,85 x 4,70 m, revestia o triclinium, 

tablinum ou œcus da uilla. Na altura da sua descoberta, o pavimento estava 

quase completo, mas durante a Guerra Civil sofreu grandes estragos, 

conservando-se hoje, no Museu Provincial de Zaragoza, apenas uma parte do 

mosaico. Este ostenta na parte superior da faixa de ligação e dentro de uma 

cartela rectangular a inscrição, partida por um crísmon, que denominou a 

uilla: 

TV  ω          α   NATVS 

Fotunatus tem sido identificado como o proprietário daquela quinta rural 

e o facto de permanecer um crísmon incluso na legenda, indicia estarmos 

perante um cristão, o que se torna relevante para se entender a profusão do 

cristianismo no seio das abastadas classes rurais do Baixo-Império. Segue-se 

uma larga banda ornada com elementos vegetais e, depois, uma outra com 

decoração simples que emoldura o quadro central, no qual, sobre fundo 

neutro, “flutuam” plantas, grinaldas, aves, uma lebre sobre esquemático tufo 

de erva, um lagarto, cestas com fruta, uma cratera com bagos de uva e, na 

parte inferior, já destruída, as fotografias antigas do mosaico revelam duas 

personagens despidas, um adulto ao centro e um menino à direita, segurando 

ambos rédeas que prendiam pavões.  

Cronologia proposta 

Primeira metade do século IV. 

Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, 96-100, láms. 32-33. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanus 
 

  19 MADRID 

 Alcalá de Henares – Complutum (no Museo Arqueológico Nacional) 

Mosaico com cortejo báquico, cena vindimária e leopardos afrontados. 

Descrição 

O mosaico báquico foi achado no triclinium da habitação. Mede 7,98 por 

6,26 m. 

Policromo. As tesselas atingem 1,5 cm de lado. 

Mosaico rectangular adossado a pequena exedra semicircular, a norte. O 

campo, em U compõe-se de uma banda com quadrados sobre a ponta 

tangentes, enquanto que a superfície está preenchida por uma rede de 

quadrifólios que encerram pequenas cruzes de malta. Uma trança de quatro 

cabos forma a moldura que subdivide longitudinalmente os três painéis, dois 

laterais e o quadrado central. Sob estes painéis abre-se outro, também 

figurado.  

No quadro, Baco, ébrio, segue acompanhado de várias personagens. O 

deus visto de frente enverga, apenas, um manto e está coroado com vides, 

impõe-se ao centro da composição e segura um thyrso adornado, enquanto 

que a mão direita, segurando um cântaro vazio, se apoia no ombro de 

musculada personagem masculina (sátiro), cingida por pele de leopardo, tal 

como o pardalis que se enrola no antebraço direito, enquanto que com a outra 

mão segura um bastão curvo. Junto ao sátiro, uma bacante coroada de vide, 

envergando túnica comprida e descalça, dança segurando, com ambas as 

mãos, uma tocha acesa. No lado oposto, encontra-se um sileno barbado com 

coroa de vide. Tirada de frente, a figura enverga uma túnica transparente, 

deixando-lhe o torso descoberto e segura numa mão um thyrso, também 

adornado, enquanto que a outra ampara Dioniso. 

Este painel encontra-se ladeado por dois outros, rectangulares e com 

decoração quase simétrica, patenteando-se, em cada um deles, dois leopardos, 

tirados de perfil cujas patas dianteiras se apoiam nas asas de uma cratera, à 

excepção de um deles (no painel à direita do quadro central) que apoia uma 

das patas no chão e tem a cabeça voltada para trás. 
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O painel, também rectangular, sob o quadro central está muito 

destruído. Ainda assim, é possível vislumbrar-se um grupo de cinco 

vindimadores, transportando, os das extremidades, cestas de uvas, enquanto 

que os do meio pisam o mosto. No seguimento deste, para a esquerda, um 

outro quadro patenteia uma representação das quatro estações. 

Cronologia proposta 

Finais do século IV ou começos do seguinte. 

 

Bibliografia de referência 

Blázquez et alii 1989, 21-26, n.º 2, láms. 8-11, 33-37, fig. 7. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (293-385 – reforma de Diocleciano) 

Conuentus Caesaraugustanus 

 20 MADRID 

Villa de El Val (Alcalá de Henares)  

Mosaico com auriga vencedor. 

Descrição 

A uilla de El Val foi intervencionada em diversas campanhas, 

designadamente nos anos de 1970, 1974, 1985, 1986, 1987,1988 e 1989. As 

estruturas postas a descoberto encontram-se em mau estado de conservação, 

porém os vestígios detectados possibilitam acreditar numa fundação do século 

I, ainda que a data de abandono não tenha sido ainda determinada. Todavia 

são evidentes diversas remodelações que foi sofrendo ao longo do tempo, 

designadamente a reforma que se terá iniciado no terceiro quartel do século III 

e que terá terminado cerca do ano 400. Depois, sobre parte estrutural da uilla 

instalou-se uma necrópole visigoda, reaproveitando as estruturas pré-

existentes, ainda que algumas tenham sido alvo de adaptação a esta 

finalidade. Foi, todavia, na designada área C – identificada com o œcus 

daquele edifício áulico – que se pôs a descoberto um mosaico geométrico, com 

10 por 15 m de lado, ao centro do qual se abre medalhão central com a 

representação de um auriga vencedor. 

Policromo. As tesselas do medalhão figurado são menores que as 

restantes, rondando os 0,5 cm. 

A parte inferior do pavimento encontra-se bastante destruída e o roço 

para passagem de uma conduta de água, aberto nos anos de 1970, cortou 

longitudinalmente todo o mosaico, cuja decoração se dispõe do seguinte modo: 

banda amarela; filete duplo, a negro; larga orla de peltas com apêndice em 

forma de coração, com contornos negros e interior bege e nos interstícios 

figuram pequenos elementos ornamentais a vermelho; filete duplo, a negro 

seguido de banda bege. Uma faixa de trança e dois cabos define o campo onde 

se patenteia um meandro de suásticas formado a partir de trança de dois 

cabos, igualmente sobre fundo escuro, com hexágonos preenchidos com 

elementos geométricos e vegetalistas, com coloração diversa. 

Ao centro, abre-se um medalhão circular, delimitado por trança de dois 

cabos, inscrito num quadrado, em cujos cantos ostentavam peltas similares às 
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já descritas, pois apenas se conserva a do canto superior esquerdo – do lado 

do observador –, mas de onde emergem caules com folhagem simples. 

Finalmente, no interior da circunferência evidencia-se o auriga vencedor 

montado na sua quadriga, tirada a três quartos, ainda que, infelizmente, se 

conserve somente a figura do condutor e a parte superior do primeiro cavalo. 

O auriga, olha de frente e, numa das mãos, segura a palma da vitória e, na 

outra, brame o látego em sinal de triunfo. A execução do conjunto figurado 

demonstra um maior cuidado do que a execução do restante pavimento. 

Assim, o personagem encontra-se recheado de pormenores decorativos que 

sobressaem do restante painel musivo. Por conseguinte, e como se tem 

constatado noutros mosaicos complutenses coevos, o capacete semiesférico 

com volutas laterais e a estilização dos pormenores do rosto, de onde 

sobressaem uns grandes olhos revelam a majestade da vitória. O auriga 

enverga o trajo habitual, de cor verde e bastante pormenorizado, com as 

mangas largas e galões vermelhos, tudo isto completado com o habitual colete 

de couro e cinto de protecção.  

A paleta cromática utilizada no fabrico do painel figurado é bastante 

mais ampla e cuidada, tendo-se inclusivamente aplicado – para além de 

tessellae de pasta vítrea vermelhas na palma – outras de tom rosado, azul 

celeste e três tons de verde azulado. Observa-se o mesmo cuidado na execução 

dos cavalos como se pode deduzir do fragmento subsistente do primeiro 

animal, em cuja cor base predomina um tom pardacento, completado com 

tesseras azuis celestes, sobretudo na zona do focinho, onde se destaca o olho, 

um círculo negro preenchido a branco e com íris igualmente preta. Os 

detalhes anatómicos do cavalo subsistente estão bem evidenciados e a 

aplicação de tesselas num jogo claro-escuro realça a volumetria do equídeo 

que está coroado com uma pequena palma e sob o cabeção, na zona da 

pescoceira, ostenta um adorno de cabedal, elementos que acreditamos terem 

estado patentes – como era, aliás costume neste tipo de representações – nos 

ginetes já desaparecidos.  

Cronologia proposta 

Século IV. 
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Bibliografia de referência 

Ráscon Marqués et alii 1993, 303-342. 
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Tarraconensis 
Conuentus Tarraconensis 

 21 LÉRIDA 

Villa de El Reguer (Puigvert de Agramunt)   

Fragmento de mosaico representando una cena de uenatio no anfiteatro. 

Descrição 

Nesta uilla que apresenta diversos níveis de funcionalidade, descoberta 

em 1954, subsistem pavimentos musivos policromos, cujas composições 

geométricas se encontram bastante fragmentadas.  

No centro do mosaico principal – com 7,50 m de lado – patenteia-se parte 

de uma cena de uenatio em anfiteatro. O venador enverga roupa reduzida e 

estaria a combater, com um punhal, um leão, já praticamente desaparecido. A 

orla do mosaico está decorada com folhas de acanto e crateras – de inequívoca 

relação dionisíaca – e o campo encontra-se dividido em quadrados, ostentando 

num deles um animal em corrida, mas porque se encontra bastante 

deteriorado não pode ser identificado com exactidão: para López Monteagudo, 

será um javali – um animal muito próximo de Diana, uma das divindades que 

presidia às venações em arena, enquanto que para Blázquez et alii, se trata de 

um leão. Destaca-se também um grande círculo com decoração em zig-zag. O 

mosaico apresenta grandes zonas destruídas provocadas pela passagem de 

arados. 

Cronologia proposta 

Último quartel do século IV. 

Bibliografia de referência 

López Monteagudo 1991, 255-258, figs 12-13; Blázquez et alii 1989, 20-

21 (n.º 20), láms. 7-8. 
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Tarraconensis 
Conuentus Tarraconensis 

 22 BARCELONA 

 Ampurias – Emporium (no Museo Arqueológico de Barcelona) 

Fragmento de um emblema representando um gato e uma ave. 

Descrição 

Desconhece-se a proveniência exacta deste mosaico de Ampurias. Trata-

se de um fragmento de emblema policromo, com 38 cm de lado. De tradição 

helenística, conservam-se apenas, deste pequeno quadro, os quartos traseiros 

de um gato que se prepara para atacar uma ave, de que subsiste somente a 

zona do colo.  

Cronologia proposta 

Período Júlio-Cláudio. 

Bibliografia de referência 

Durán 1993, 346-347, n.º 107. 
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Tarraconensis 
Conuentus Tarraconensis 

 23 BARCELONA 

Calle Comtessa de Sobradiel (no Museu Arqueológico de Barcelona) 

Mosaico circense com corrida de quadrigas e ab damnatio (Mosaico de Barcino). 

Descrição 

Desconhece-se a proveniência exacta deste mosaico descoberto, em 

1860, algures na Calle Comtessa de Sobradiel. O pavimento mede 9 x 3,60 m 

e foi alvo de grande restauro. 

Policromo. 

O mosaico apresenta uma cena circense. Na parte superior, a spina, na 

qual se patenteiam um obelisco, a estátua de Magna Mater, ouaria, delfinaria, 

um templete e esculturas diversas. Enquanto que, no lado oposto, representa-

se a pista onde decorre uma corrida de quadrigas. A da esquerda representa, 

ainda que incompleta, uma cena de naufragium, com os cavalos desabridos e 

assustados, segue-se um outro carro, visto de trás e os cavalos (parcialmente 

destruídos) tirados de perfil, depois, uma outra quadriga igualmente vista por 

detrás, mas com o auriga, de lado, a refrear o andamento dos animais. E, 

finalmente, o conjunto vencedor, com carros e cavalos tirados de frente e o 

auriga a três quartos bramindo o chicote, enquanto segura as rédeas. À frente 

dos cavalos, uma personagem apeada, também de frente, assinala, com os 

braços no ar, o fim da prova. 

Os quatro cavalos de cada quadriga ostentam os nomes inscritos. Nomes 

que aludem às suas características físicas:  

BROTOCALES  

EUSTOLVS 

 ISPAMEVS  

LVCXVRIOSVS 

PYIRIPINVS  

 

 

características psíquicas: 

ASPASTVS 
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FAMOSVS 

REGNATOR 

míticas:  

PELOPS 

ofícios e actividades: 

ISCOLASTICVS 

e de rios:  

ERIDANVS 

EVFRATA 

nas garupas dos cavalos inscrevem-se ainda a denominação das respectivas 

quadras, sendo legível as de: 

CONCORDI 

NICETI 

e, inclusivamente, num dos cavalos pode-se ver uma palma, marca de 

coudelaria ou – como entendem alguns autores – um símbolo profilático. 

 

Cronologia proposta 

Século IV. 

Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, 42-47, láms. 4-9. 
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Tarraconensis 
Conuentus Tarraconensis 

  24 BARCELONA 

  Gerona – Torre de Bell-Lloch (no Museo Arqueológico de Barcelona) 

 Mosaico com cenas de circo, ab damnatio [e Belerofonte a matar a Quimera]. 

Descrição 

O mosaico foi descoberto em 1876 pavimentando uma galeria da uilla e 

media, na altura do achado, 17,4 por 3,42 m. 

Policromo. 

Depois de uma moldura ornamental abre-se um quadro circense e, 

perpassada uma série de quadrados justapostos com entrançados e separados 

por trança de múltiplos cabos, pode-se observar um outro registo figurado, 

representando Belerofonte a matar a Quimera. 

Uma moldura de acantos envolve o quadro circense, no qual se patenteia 

uma corrida de quadrigas, dispostas num e no outro lado da spina central – 

sobrepujada com os motivos habituais, tais como um obelisco e estatuária 

diversa –, vendo-se também, à direita, os carceres e o tribunal, encimado por 

uma escultura da Loba e os Gémeos junto de uma personificação de Roma e, 

noutro plano, as estátuas de Marte e de Rhea Sílvia. Na zona do tribunal pode-

se ainda ler a inscrição:  

CECILIANVS FICET 

legenda que poderá corresponder ao artista que executou o mosaico ou, como 

defende Darder y Ripoll, ao seu encomendante2. Para além desta inscrição 

dispõem-se, junto às quadrigas e respectivos aurigas, inscrições que os 

particularizam. Assim temos:  

em cima, à esquerda: factio ueneta 

CALIMORFVS (auriga) 

PATINI–CVS (cavalo) 

em cima, à direita: factio prasina 

LIMENIVS (auriga) 

EV–PLIVM (cavalo) 
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2 Ceballos Hornero 2004, 429. 
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em baixo, à esquerda: factio russata 

TORAX (auriga) 

POLYSTEF – /ANVS (cavalo) 

em baixo, à direita: factio albata 

FILORO – /MVS (auriga) 

PANTARACVS (cavalo) 

Contíguo a este incompleto quadro figurado, um outro painel delonga-se 

na sua decoração de quadrados justapostos, no meio dos quais se interpõe 

novo registo figurado, ainda que de formato quadrangular e de menores 

dimensões. Aqui patenteia-se, pois, uma representação de Belerofonte a matar 

a Quimera. O herói, parcialmente destruído, monta o cavalo com grandes 

asas, bem arreado e – ao contrário da sua iconografia comum – está voltado 

para a direita. Tirado a três quartos, sobrevoa a Quimera, voltada na mesma 

direcção ainda que esteja representada em plano inferior. Esta, com cabeça de 

leão e ostentando também uma cabeça menor de cabra sobre as costas e a 

cauda de serpente, volta a cabeça para trás, vendo-se, cair na sua direcção o 

uenabulum. 

Cronologia proposta 

Finais do século III ou inícios do IV. 

Bibliografia de referência 

Ceballos Hornero 2004, 428-431; Guardia Pons 1992, 49-58, láms. 11-

18. 
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Tarraconensis 
Conuentus Tarraconensis 

  25 VALENCIA 

  Sagunto  

  Mosaico com Baco menino montado num leopardo. 

Descrição 

Descoberto em 1745, o mosaico desapareceu, conhecendo-se apenas 

através do desenho de Muñoz. O pavimento media 7,36 m por 5,06 m. 

Bicromático. 

A zona que correspondia ao umbral estava preenchida com quadriculado 

denteado. Seguia-se linha de espinhas e, em cada esquina, uma cratera com 

ramos de parra e erotes na vindima. No centro, um painel rectangular 

patenteava Baco menino a montar um leopardo, cujos olhos fixavam o 

pequeno deus que segura, na mão direita, um thyrso enquanto que, na 

esquerda, agarra um ramo de videira com quatro folhas. 

 

Cronologia proposta 

Segunda metade do século II ou primeira metade do III. 
 

Bibliografia de referência 

Durán 1993, 289, n.º 92, fig. 49. 
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Tarraconensis 
Conuentus Tarraconensis 

  26 VALENCIA 

 Sagunto (no Museu Arqueológico de Valencia) 

 Mosaico com suplício de Dirce.  

Descrição 

O mosaico foi descoberto em 1956, na praça del Cronista Chabret. 

Mede 12 m por 8 m.   

Policromo. 

Este pavimento com a representação do suplício de Dirce amarrada a 

um touro, ostenta um nítido cariz pictórico, bem perceptível, apesar de parte 

da área central do medalhão se apresentar parcialmente destruída.  

A bordadura é branca com rectângulos com losangos ao centro. O 

tapete está forrado por reticulado de losangos inscritos em quadrados, 

abrindo-se ao centro grande quadro figurado que está ladeado por quatro 

quadrados sobre a ponta, nos quais se patenteiam figuras de corpo inteiro 

com os atributos das estações. O quadro principal inscreve-se num octógono 

que se desenvolve no interior de um quadrado e está emoldurado por caules 

de vegetação. Ali patenteia-se, pois, parte de um touro, tirado de perfil, 

ladeado por Anfion e Zetos que passam sobre o lombo do animal a corda com 

que vão amarrar Dirce que está no chão e em primeiro plano, numa atitude 

suplicante.  

Cronologia proposta 

Segunda metade do século II. 

 

Bibliografia de referência 

Durán 1993, 333-334, n.º 105; Durán 1996-1997, 697. 
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Tarraconensis 
Conuentus Tarraconensis 

  27 TARRAGONA 

   Tarragona – Tarraco (no Museu Provincial de Tarragona) 

   Mosaico com Triunfo de Baco.  

Descrição 

O mosaico foi descoberto, em 1845, na cantera del Puerto, tendo sido 

trasladado para o Museu Provincial de Tarragona, onde se encontra. Sem 

indicação de medidas. 

Policromo. 

O pavimento, durante o tempo que permaneceu arrecadado em depósito, 

perdeu a inscrição que patenteava num dos ângulos:  

LEONTI VITA 

O quadro subsistente, algo destruído e envolto numa moldura de 

guilhoché, oferece uma singular representação do Triunfo de Dioniso.  

O deus segue sozinho no carro tirado por dois tigres fêmeas 

representados de perfil. Encontrando-se o primeiro felino a fitar o espectador; 

Baco, de pé, enverga túnica e segura um thyrso na mão esquerda e um 

cântaro na direita. Completa a cena uma figura alada absolutamente 

extemporânea ao cortejo dionisíaco, facto que levou Guardia Pons a considerar 

a hipótese de estar-se perante uma associação de Dioniso com Hélios-Mithras. 

Cronologia proposta 

Século IV (?). 

 

Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, 35-37, lám. 1. 
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Tarraconensis 
Conuentus Tarraconensis 

  28 TARRAGONA 

Villa de Centecelles (Constantí) – Mosaico da Cúpula 

Mosaico com cenas cinegéticas, a pé e a cavalo, cenas bíblicas, a representação das 

Quatro Estações, e os retratos dos augustus Magnencio e Constâncio II e dos caeser 

Vetranion e Decencio. 

Descrição 

Policromo. 

O mosaico, muito destruído, cobre a cúpula da sala principal de 

Centecelles e organiza-se em três assentamentos sobrepostos e um medalhão 

central. Sem indicação de medidas. 

No nível inferior patenteia-se larga banda com motivos de caça, podendo 

detectar-se oito cenas que originam uma narrativa circular enquadrada por 

fundo montanhoso e densamente arborizado. Assim, partindo do eixo norte, 

onde se patenteia um conjunto de nove figuras (das quais subsistem seis 

cabeças), sendo a central a única que foi tirada de frente e constitui, com toda 

a probabilidade, o retrato do dominus da uilla. Para nascente, um homem 

segura um cão pela trela; árvore; homem acompanhado por cão preso com 

trela; segue-se um grupo de condutores que acompanham cavalos que 

carregam redes; um cão e homens apeados que defrontam um javali; o 

regresso dos caçadores montados nos seus cavalos. Para poente, a cena 

desenvolve-se do seguinte modo: um grupo de homens carrega estacas e redes 

para armadilhar as presas; rede armada para junto da qual dois caçadores 

montados em cavalos empurram uma pequena manada de cervos, 

destacando-se no quadril do primeiro cavalo (e também noutro equídeo) a 

marca: 

LC 

provavelmente as iniciais do dominus, e, no sentido oposto, dois homens 

encaminham-se para a sumptuosa uilla, conduzindo um cavalo que carrega 

na garupa um veado morto.  

No segundo nível, desenvolve-se um friso com cenas cristãs e dos 

dezasseis quadros apenas doze oferecem leitura, baseando-se as restantes 

descrições (sempre que possível) em interpretação contextual. Por conseguinte, 
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no mesmo eixo e por cima do grupo de caçadores, estaria o Bom Pastor (quase 

totalmente destruído), que levava um cordeiro sobre os ombros e estava 

rodeado por duas ovelhas em posição hierática, ao qual se subordinava o 

dominus de Centecelles, expressando-se aqui uma tutela e protecção entre as 

figuras centrais dos dois frisos. Os restantes quadros bíblicos oferecem, 

alternadamente, fundos claros e escurecidos e, fazendo a leitura de este para 

oeste, segue-se a Arca de Noé; a audiência que Herodes concedeu aos Reis 

Magos (ou os três jovens se recusaram, perante Nabucodonosor, a adorar um 

ídolo); Ressurreição de Lázaro; cena dos três jovens judeus que, acusados pelo 

desaparecimento do ídolo pagão, foram condenados à morte pelo fogo e foram 

salvos pelo anjo enviado pelo Senhor (de que subsiste a cabeça à esquerda do 

observador); seguem-se quatro painéis completamente destruídos.  

De retorno ao quadro do Bom Pastor, ir-se-ão descrever as cenas 

ocidentais: barco com vela quadrada, distinguindo-se, na proa, um jovem 

marinheiro e Jonas, o protagonista do episódio; painel destruído; o descanso 

do profeta Jonas; cena não identificada (a petição da mão de Rebeca para 

Isaac?); o sacrifício do filho de Abraão; Daniel no fosso dos leões, conservando-

se parte do mártir e a parte da frente do leão cuja cabeça se volta para o 

cristão; quadro muito incompleto, podendo deduzir-se uma representação de 

Adão e Eva. 

Na zona superior podem-se ver as quatro estações intervaladas por 

quadros de difícil interpretação, denominadas cenas com tronos ou quadros 

dos entronizados, passíveis de identificar com os quatro imperadores da 

tretarquia. No eixo vertical, os augustus Magnencio e Constâncio II, e, no eixo 

transversal, os caeser Vetranion e Decencio. 

No zénite da cúpula subsistem alguns troços do tapete musivo, 

conservando-se apenas duas cabeças num possível conjunto de cinco ou sete 

personagens não identificadas.  

Cronologia 

Século IV. 

Referências 

Hauschild e Arbeiter 1993, 49-94. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (reforma de Diocleciano – 293-385) 
Conuentus Carthaginiensis 

  29 CIUDAD REAL 

  Puente de la Olmilla – Albadalejo 

  Mosaico com leopardos. 

Descrição 

Mosaico com 4,70 x 2 m. 

Policromo. A dimensão das tesselas oscila entre os 0,7 e os 1,2 cm. 

A decoração do tapete central perdeu-se já. Mas, nos dois painéis 

adjacentes, todos eles separados por bordadura de grega interrompida, 

patenteiam-se, ainda que incompletos – dois leopardos. O do quadrado da 

esquerda está sentado de perfil e voltado para o centro da composição, 

revelando anatomia e pelagem bem evidenciadas. O mesmo sucede com o 

leopardo do quadrado oposto que, também de perfil e voltado para o 

desaparecido quadro central, corre velozmente. O campo figurado, por sua vez, 

inscreve-se numa bordadura de peltas afrontadas com losangos nos 

intervalos, ornados com nós de Salomão e florões.  

Os painéis laterais estão integralmente preenchidos com esquemas 

geométricos. O da esquerda apresenta axadrezado simples; e os da direita 

estão respectivamente ornados por uma composição de peltas entrelaçadas e 

de escamas de peixe. 

 

Cronologia proposta 

Segunda metade do século IV.  

Bibliografia de referência 

Blázquez 1982, 29-30, n.º 24, fig. 20, láms. 14-15. 
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Tarraconensis/Carthaginensis (reforma de Diocleciano – 293-385) 
Conuentus Carthaginensis 

 

 30 JAEN 

Villacarrillo 

Mosaico da Loba e os Gémeos, com representação dos ventos, das estações e animais 

selvagens. 

Descrição  

Mosaico hoje desaparecido foi encontrado, em 1884, em Villacarrillo, no 

território de Jaén, conhecendo-se a sua composição através de um desenho 

colorido. O desenho está bem demarcado por guilhoché, banda de triângulos 

isósceles e trança de dois cabos que emoldura e debuxa o esquema a 

compasso do mosaico.  

A Loba que amamentou os gémeos e surge, tal como a figurada no 

mosaico n.º 36, com a pelagem realçada através de uma série de linhas que 

recordam a de um tigre. Por outro lado, refira-se que a loba com Rómulo e 

Remo, se integra na iconografia tradicional. Nos ângulos inscrevem-se, nos 

quartos de círculo, os ventos, dois deles barbados, enquanto que nas meias 

circunferências se representam respectivamente um leão, um leopardo, um 

tigre e uma pantera, vistos de perfil.  

No desenho patenteia-se, nos quadrados côncavos formados pelas 

intercepções dos círculos a representação de duas estações, sendo que o Verão 

e o Outono se encontram omissos da iconografia subsistente. Trata-se, pois, 

de um mosaico similar ao exemplar cordovês, o qual ostenta também, a Loba e 

os Gémeos. 

Cronologia proposta 

Século II.  

Bibliografia de referência 

Blázquez 1981, 72-73, n.º 52, lám. 60. 

 
 

 
 

75

 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

77

Bætica 
Conuentus Cordubensis 

 31 CORDOBA 

Córdova (no Convento de la Merced) 

Mosaico do auriga vencedor, conduzindo uma quadriga. 

Descrição 

Descoberto em 1927, o mosaico designado por Au . Mede 

4,60 por 3,46 m.  

Policromo. As tesselas medem sensivelmente um centímetro de lado. 

A composição de superfície assenta num entrelaçado de peltas, abrindo-

se ao centro, grande quadrado demarcado por faixa de losangos com os 

ângulos superior e inferior côncavos, alternando com quadrados sobre a 

ponta. Segue-se uma banda preenchida por trança de múltiplos cabos em 

cujos ângulos interiores emergem kantharoi.  

Segue-se um círculo definido por trança de dois cabos e, ao centro, 

sobressai a principal cena figurada: um auriga vencedor, muito deteriorado, 

conduz a sua quadriga, mas a inexistência de enquadramento espacial do 

desenho, que se afigura fraco na sua concepção geral, contribui para que o 

objecto representado se perca no fundo neutro. Sensação corroborada, aliás, 

pela representação dos cavalos – de pronunciado ventre e membros curtos –, 

desenhados de frente e empinados sobre as patas traseiras (o da direita 

encontra-se parcialmente destruído).  

 

Cronologia 

Primeira metade do século III.  

Bibliografia de referência 

Blázquez 1981, 38-40, n.º 20, lám. 243. 

 
 

                                                

riga Vencedor

 
3 Segundo informação constante na ficha de inventário número DO00035 do Museu 

Arqueológico e Etnológico de Córdova, Blázquez reviu a cronologia deste pavimento, 

datando-o agora da primeira metade do século II. Ainda assim, optámos por manter a 

datação tradicional, consentânea, aliás, com vários outros autores que estudaram este 

mosaico. 
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Bætica  
Conuentus Cordubensis 

 32 CÓRDOBA  

Villa de Fernán Núñez – Alcolea 
Mosaico do rapto de Europa por Zeus disfarçado de touro. 

Descrição 

O mosaico foi descoberto na uilla de Fernan Nuñez, a sul de Córdoba, 

nos começos do século XX e integrava um conjunto então já parcialmente 

destruído. Sem indicação de medidas. 

Policromo. 

Europa – filha de Agenor e Telefassa –, envergando apenas uma capa, 

leva a mão direita à sua cabeça, enquanto a esquerda agarra a cabeça do 

touro branco que monta e a rapta. O animal – afinal Zeus disfarçado para 

evitar o ciúme de Hera –, tirado de perfil e com a cabeça ligeiramente voltada à 

direita segue a passo. À direita duas mulheres, uma parcialmente coberta por 

manto e outra desnudada, observam a acção.  

E no lado oposto, Eros, visto de frente, brame um thyrsos. A 

representação afigura-se ingénua, não só em termos de escala e de 

perspectiva, mas sobretudo no que concerne à dinâmica da própria acção, 

pois, a cena está completamente destituída da violência intrínseca a um rapto 

e, não fora o esgar de Europa, pareceria antes estar-se perante inusitado 

passeio. 

Cronologia proposta 

Século IV (?).  

Bibliografia de referência 

Blázquez 1981, 50-54, n.º 32, lám. 39 C; Durán 1993, 221-223, n.º 55, 

fig. 40. 
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Bætica  
Conuentus Cordubensis 

 33 CÓRDOBA 

Villa extra-muros (na Gerencia Municipal de Urbanismo) 

Cena de uenatio com caçador a cavalo acompanhado pelos seus cães. 

Descrição 

Mosaico descoberto e escavado, em 1993, por J. F. Murillo e J. R. Carrillo 

no Paseo de la Vitoria e integrava possivelmente uma uilla suburbana, não 

muito distante da antiga muralha cordubense.  

Policromo. Não indica as dimensões do mosaico nem das tessellae. 

O pavimento, com as figuras bastante estilizadas e ostentando uma 

composição linear, representa uma cena de caça. O uenator – bastante 

destruído, aliás – monta um cavalo, tirado de perfil e com as patas dianteiras 

levantadas em desenfreado galope, perseguindo uma lebre.  

Correm junto, dois cães, aparentemente galgos, um segue num plano 

superior ao do próprio cavaleiro e, o outro, em posição oblíqua relativamente à 

orientação da acção, segue à frente do cavalo. Este quase que abocanha o 

láparo, e ostenta, sob as patas traseiras, o letreiro:  

LATERAS 

E, na vertical sobre um monturo rochoso, que equilibra a composição, 

patenteia-se outra inscrição:  

NIMBVS 

Entre o segundo canídeo e o cavalo pode-se ainda ler: 

THALAS 

SIVS QVI VENATOR 

O cavalgador, acompanhado pelos seus cães Lateras e Nimbus, chama-se 

Thalassius, um nome surge em alguns outros documentos associado ao filho 

de um senador, e auto-intitula-se ele próprio caçador, num acto de promoção 

relativamente vulgar, não só na musivária romana, mas também, por exemplo, 

na epigrafia. 
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Cronologia proposta 

Finais do século III-inícios do IV.  

Bibliografia de referência 

Gómez Pallarés 2005, 275-277, n.º 10. 
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Bætica  
Conuentus Cordubensis 

 34 CÓRDOBA 

 
Cabra  

Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por dois tigres.  

Descrição 

O mosaico ocupa parte do pavimento de um triclinium. Sem indicação de 

medidas. 

As molduras são constituídas por meandro de codos quadrados com 

triângulos denteados. Segue-se composição ortogonal de octógonos e 

hexágonos secantes e adjacentes pelos lados menores. A composição figurada 

permanece, em três dos seus lados, envolta em meandro de suásticas, 

enquanto que o quarto flanco permanece revestido com composição de ninhos 

de abelha. 

Uma trança de três cabos rodeia o motivo central, uma composição 

figurada representando o Triunfo de Dioniso. Assim, o deus, envergando um 

pardalis e segurando um thyrso, segue num carro puxado por dois tigres. 

Dioniso vai acompanhado, no seu próprio carro, por duas figuras masculinas 

que transportam lanças, bastante destruídas, aliás, mas que ainda assim é 

possível observar que uma delas vai em tronco nu enquanto que a outra veste 

uma túnica. Por detrás de um dos tigres, uma Ménade transporta uma 

travessa. 

Cronologia proposta 

Século III. 

 

Bibliografia de referência  

Blázquez 1981, fig. 32; Durán 1993, 279-280, n.º 83, fig. 47. 
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Bætica  
Conuentus Cordubensis 

 35 CAMPIÑA ALTA 

Villa de Fuente Álamo  

Mosaico com triunfo báquico. 

Na mesma uilla foi também encontrado, entre outros mosaicos cuja 

temática extravasa o âmbito da nossa dissertação, um singular pavimento 

báquico que, tal como o de Valdearados, a narrativa desenvolve-se em painéis 

bipartidos, é uma característica exclusiva do Baixo-Império:  

«as well as in the mosaic at Sheikh Zouède (Northern Sinai), with one difference 

between them: while the Spanish scenes are exclusively Dionysiac, and present 

a chronological narrative sequence, in the Sheikh Zouède mosaic, the Bacchic 

Triumph, while also appearing in a continuous narrative style, shares the space 

with the mythological episode of Phaedra and Hippolytus»4.  

O inferior, integrado num rectângulo emoldurado com trança e dois 

cabos – depois de ultrapassada a bordadura ondeada e a faixa de duplas 

suásticas alternando com quadrados – dá-nos a observar uma rara 

composição de uma batalha entre Dioniso/Baco, sátiro e bacantes com umas 

personagens de pele escurecida, desnudados, porém armados de espadas e de 

escudos defensivos, talvez indianos.  

O painel mede 2,90m x 1,07 m. Grande parte da cena figurada no lado 

esquerdo (do ponto de vista do observador) está completamente destruída, 

deixando, no entanto, entrever que se trataria da continuidade do episódio 

descrito, no meio do quadro, um felino (leoa?) parece atacar um indiano caído, 

mas a sua identificação morfológica afigura-se difícil, porquanto nessa zona o 

próprio desenho está deveras confuso e os contrastes diluem-se nos tons de 

terra quente que caracterizam também este mosaico.  

O painel superior – com 5,10m x 4,75m – encontra-se delimitado por 

filete simples e nele patenteia-se uma cena do cortejo triunfal de 

Dioniso/Baco. O primeiro aspecto que ressalta à vista é a notória ausência da 

noção da perspectiva, pois, a deiedade segue recostada no carro, visto a três 

quartos – talvez para se ter uma visão totalizante do deus –, enquanto que os 

dois tigres fêmeas que o deviam puxar, seguem, enquadrados, nesta estranha 
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4 López Monteagudo, 36 (in www.tau.ac.il/arts/projects). 
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e inominada perspectiva, de perfil, ao lado do carro. Atrás do carro segue uma 

personagem com túnica e pedum, Baco segue, então, semi-desnudado no seu 

carro do triunfo, com a cabeça coroada, com a mão direita segura um pequeno 

vaso enquanto que com a esquerda sustém o pedum com que bateu os 

indianos; o sátiro – infelizmente muito destruído, bem como outra personagem 

– ocupa o centro da composição e, à direita, um Sileno montado num burro, 

amparado, talvez por Adriadna e uma personagem masculina. López Palomo 

propõe inclusivamente que: 

«Se cambia radicalmente la concepción arquitectónica con la construcción 

de una imponente mansión rural que, no sin razón se ha calificado como “villa 

aulica seguramente de un alto oficial romano” (…). Oficial cuyo retrato, en edad 

madura, seguramente nos ha llegado en forma del Sileno que cabalga el 

borriquillo en el mosaico del oecus5. 

Cronologia proposta 

 Século IV.  

Bibliografia de referência 

López Palomo 2007, 145-156; López Monteagudo, 111-127 

(www.tau.ac.il/arts/projects). 
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ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87

 
 
 
 
 
 
 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

88

 
 

Bætica 
Conuentus Cordubensis 

 36 ALCOLEA 

(Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba) 

Mosaico da Loba e os Gémeos e representação bucólica, silvestre e báquica. 

Descrição 

O mosaico foi descoberto, em 1958, e, quatro anos depois, ingressou no 

Museu de Córdova, subsistindo um troço quadrangular com 3,65 m de lado.  

Policromo. As tesselas atingem, em média, 0,5 cm na área figurada e 1 

cm nas restantes zonas.  

Do pavimento conserva-se, pois, a parte figurada. Esta, delimitada por 

trança de dois cabos, enquadra esquema a compasso composto por medalhão 

central, onde permanece a representação habitual da Loba amamentando os 

gémeos Rómulo e Remo que se agarram às tetas do animal bem desenhado, 

mas cujos traços algo aleatórios da pelagem reclamam, quanto a nós, não uma 

aproximação ao aspecto mesclado dos canis lupus, mas sobretudo, numa 

leitura mais cuidada e crítica, se possa concluir que se tratam das estrias um 

tigre fêmea – de eventual conexão báquica –, com cabeça de loba.  

Enquanto que nos meios círculos contíguos subsiste toda uma plêiade de 

figuras complementares e assim temos: um fauno, com coroa de densa 

folhagem, nu, surge sentado no chão e segura uma flauta em cada mão, 

enquanto que, ao fundo, pasta um cordeiro; à direita, uma bacante, recostada 

e com as pernas cobertas por manto, encontra-se a beber e, ao lado, uma 

pantera mordisca as uvas de uma videira estilizada; o meio círculo do topo 

esquerdo está parcialmente perdido, vendo-se apenas os pés de uma 

personagem (possivelmente uma bacante); e, no lado oposto, um sátiro, 

deitado sobre uma rocha, segura com a mão direita uma cratera sem asas e, 

na esquerda, um kylix e uma cabra junto a uma das vides. Os quartos de 

círculo angulares encerram crateras, duas delas, em cantos opostos, 

patenteiam cruzes gamadas.  

A similitude entre este mosaico – incluindo o pormenor de a Loba surgir 

tigrada – e o de Vilacarrillo (n.º 30), poderá ser um indicador de terem sido 

produzidos pela mesma oficina. 
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Cronologia 

 Século II.  

Referências 
Blázquez 1981, 43-46, n.º 23, fig. 14, láms. 32-34, 89. 
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Bætica 
Conuentus Gaditanus 

 37 MÁLAGA 

Puerta Oscura 

Mosaico com cena de caça e [Belerefonte, montado no cavalo Pégaso, a matar a 
Quimera]. 

Descrição 

Este fragmento de mosaico, com 1,52 x 1,44 m. Foi descoberto em 1915 

e mais tarde deu entrada no Museu da Alcazaba.  

Policromo. As tesselas atingem 1 cm de lado. 

As bordas estão muito deterioradas, bem como alguns troços do campo, 

facto que interfere com a leitura da composição figurada, pois algumas das 

personagens estão muito incompletas. Assim, ultrapassada exuberante 

moldura geometrizante, abre-se uma superfície ampla, na qual Belerefonte, 

montado no cavalo Pégaso, salta sobre a Quimera.  

No primeiro assentamento figurado, ou seja, aquele que corresponde ao 

mito, apenas identificado pelas legendas introduzidas, pode ler-se sobre o 

ginete:  

[PEGA]SVS e BELLEREFONS 

e entre o canídeo e o leão introduziram-se, em três linhas, a palavra  

QV 

ME 

RA 

Neste sentido, o mito ao integrar uma vulgar cena de caça, porquanto – e 

sem qualquer compartimentação – vê-se sob as patas dianteiras de Pégaso um 

cão que investe sobre uma lebre e, noutro registo, ainda, um caçador 

envergando uma túnica curta e armado de lança persegue uma perdiz. Este 

singular mosaico revela, de modo inequívoco, a desagregação de um género 

representativo outrora bastante estandardizado, o que, de per si, constitui 

também um factor que denúncia a mudança cultural operada ao longo do 

Baixo-Império.  
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Cronologia 
 Século IV, ou mais tardio.  

Referências 

Blázquez 1981, 77-78, n.º 53, lám. 61A. 
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Bætica 

 38 MÁLAGA 

Puerta Oscura 

Mosaico com representação de uenatione, com carnívoros a perseguir herbívoros. 

Descrição 

Policromo. Tesselas com 1 cm de lado.  

Muito incompleto, este fragmento de mosaico, com 1,55 m por 1,20 m, 

representa uma cena de caça dividida em duas áreas por dois troncos de 

palmeira, facto que acaso revelará influências africanas. Na parte inferior, 

uma lebre corre perseguida por um cão, do qual apenas subsiste a cabeça; por 

cima, um leão (do qual restam a cabeça e as patas dianteiras) acossa 

desabrido, com as garras de fora e boca aberta.  

No segundo registo, também de perfil e na mesma direcção, correm duas 

gazelas; da primeira subsistem os quartos traseiros, enquanto que, do outro 

animal se podem ver as patas traseiras, os costados, o comprido pescoço e a 

cabeça voltada para trás. 

Cronologia proposta 

Século IV, ou, eventualmente, mais tardio.  

Bibliografia de referência 

Blázquez 1981, 78-80, n.º 54, lám. 61B. 
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Bætica 
Conuentus Gaditanus 

 39 MÁLAGA 

 Torrox 

Fragmento de mosaico com cavalo a tirar um carro. 

Descrição 

Fragmento de mosaico com 0,98 x 0,65 m, descoberto na sala 2 de uma 

uilla romana. 

Policromo. 

Cavalo com cauda curta tirado de perfil, caminhando para a esquerda. O 

animal apresenta-se bastante estilizado e revela numerosas incorrecções 

anatómicas. Ostenta na coxa uma marca radiada.  

O ginete puxava um carro, hoje perdido, assim como o condutor, sendo 

apenas visíveis parte das compridas rédeas e, sobre o animal, serpenteia uma 

linha passível de identificar com a ponta de um azorrague. Trata-se, 

eventualmente de uma cena de género ou circense, designadamente uma 

corrida. 

Cronologia proposta 

Século IV (?).  

Bibliografia de referência 

Blázquez 1981, 96-97, n.º 63, fig. 24, lám. 73. 
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Bætica 
Conuentus Gaditanus 

 40 CÁDIZ 

Libreros – Vejer 

Mosaico com cavalo vencedor e bustos. 

Descrição 

Sem indicação de medidas. 

Acidentalmente descoberto aquando da realização de trabalhos, o 

mosaico acabou por ser destruído, ainda que subsista, como único 

testemunho iconográfico, uma fotografia. Segundo Molina que viu o 

pavimento, aquele consistia numa superfície rectangular dividida em nove 

partes iguais. No quadro central, com os ângulos cortados, apareceu uma 

figura:  

«El busto, recortado a la griega, cuya línea inferior mide 56 cm, está 

formado de tessellae de barro cocido amarillento, sobre el qual se destaca la 

franja laticlavia compuesta de piezas de arcilla roja, para representar la 

púrpura. Una línea de piedrezuelas blancas imita collar de perlas, o sirve para 

delimitar el borde superior de la túnica, y otras, al parecer de lapislázuli 

esmaltan como zafiros la diadema, y en torno de la cabeza corre a manera de 

nimbo una grinalda de rosas, que evoca el recuerdo de los dibujos musivos con 

imágenes nimbadas de los imperadores orientales. Un ramo florecido a cada lado 

completan el extorno de la figura».  

Para além desta figura, descobriram-se ainda fragmentos de um outro 

busto. E, numa das extremidades e enquadrado por trança de dois cabos, 

surgiu um painel com um cavalo negro visto de perfil, caminhando para a 

esquerda. A cabeça do animal, arriado com cabresto, está encimada com uma 

rama, ao modo de penacho, enquanto que o cachaço e o lombo se apresentam 

avantajados e os membros grossos estão, igualmente, desprovidos de 

pormenores anatómicos. Subsistiam falhas no tesselado ao nível dos quadris e 

das patas dianteiras. Este cavalo isolado – fenómeno comum na Península 

Ibérica e no Norte de África durante a época Baixo-Imperial – tem sido, com as 

devidas reservas, identificado como um referencial funerário, cristão primitivo, 

como o exemplo do pavimento de Antonia Vetia, ou ainda pagão. O ferro da 

coudelaria, no entanto, representa, talvez, um falcão ou corvo, o que deixa 

dúvidas a tratar-se de um modelo godo. 
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Cronologia 

Século VI. 

Referências 

Blázquez 1982, 53-56, n.º 50, lám. 21. 
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Bætica 
Conuentus Gaditanus 

 41 MALAGA 

Villa nos arredores de Marbella 

Mosaico culinário, com representação de utensílios domésticos e alimentos, incluindo um 

coelho. 

Descrição 

O mosaico bicromático, com 16 m de comprimento por 55/60 cm de 

largura, reveste o corredor que bordeja o lado poente do peristilo. 

Foi descoberto, em 1960, numa uilla rústica localizada a 6 Km a oeste de 

Marbella. Este mosaico bicromático – à excepção de cerca de 4 m que se 

perderam – encontra-se em bom estado de conservação e nele figuram 

utensílios de culinária desenhados a preto sobre fundo branco ou vice-versa.  

A representação dos objectos, dos vegetais e dos animais é muito 

esquemática predominando a silhueta, mas, por vezes, as figuras são 

enriquecidas com alguns pormenores. Assim temos, a partir do ângulo 

ocidental: par de botas, visto de cima; vara onde se sustêm três objectos 

deficientemente identificados, mas que García y Bellido supôs tratar-se de 

uma trolha e duas colheres; três foices; dois unguentários; objecto cilíndrico 

com tampa; espécie de cratera com colher; mesa baixa com costeletas de 

porco, um coelho, um frango, um peixe, três amêijoas abertas e outras tantas 

fechadas e um cutelo; grupo de quatro objectos, um deles parece ser uma 

grelha de assar e os outros três maços para bater a carne; caçarola; espeto (?); 

banco de três pés; pá de ferro para mexer as brasas (?); espeto (?); grelha para 

assar; concha para líquidos; chincho para fabrico de queijo; ânfora, tipo 

Dressel 6 e 9; púcaro com duas asas; jarro com uma asa; vara sustendo ave, 

costeletas e molho de espargos; grande pátera com asas e concha pendurada; 

mesa baixa com jarro de vinho e quatro copos de tamanho variado; tábua para 

pendurar carnes com três pássaros e dois peixes; grande travessa decorada 

com verduras; caldarium, de três pés e pegas para transporte, que servia para 

manter água quente; pequeno forno manual; grande vaso de fundo largo.  
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Cronologia proposta 

Finais do século I ou inícios da centúria seguinte. 

Bibliografia de referência 

Blázquez 1981, 81-83, n.º 55, figs. 22-23, láms. 62-66; Durán 1993, 

130-133, n.º 32, fig. 23. 
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Bætica 
Conuentus Hispalensis 

 42 SEVILLA  

 
 Santiponce (Colónia Aelia Augusta Italica) – Mosaico com Medalhões 

Mosaico com representação de Baco menino a cavalgar um leopardo e javali. 

Descrição  

Fragmento de mosaico com 2,96 x 1,20 m. 

Policromo. As tesselas atingem os 5 mm. 

Não há certeza de o mosaico ter sido correctamente reconstruído, mas 

parece que a sua compleição assenta num esquema de quadrados, justapostos 

com círculos inscritos e a sua policromia é bastante suave, sem grandes 

contrastes de cor, tendo-se optado, antes pelo contrário, pelos diferentes 

cambiantes.  

Num quadrado sobre a ponta delimitado por trança de dois cabos e 

entremeado por arabescos vegetalistas surge um medalhão circular com a 

representação de Baco menino, com bastão na mão, cavalga um leopardo que 

volta o focinho, na tentativa de chegar ao recipiente que a criança leva na 

outra mão.  

 

Bibli

,
 
 
 
 

 
 

 
 

  Conuentus Hispalensis 
 
 

Cronologia proposta 

Inícios do século III. 

ografia de referência  

Blanco Freijeiro 1978ª, 39, n.º 18  láms. 42-43. 
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Bætica 

Conuentus Hispalensis 

 43 SEVILLA  

 Santiponce (Colonia Aelia Augusta Italica) – Casa de las Eras del Monasterio 

Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por dois tigres.  

Descrição 

Este pavimento revestia parte de um peristilo, com 4,20 m de lado, foi 

descoberto em 1902 e trasladado do local, tendo sido integrado na colecção da 

condessa de Lebrija.  

Policromo. As tesselas rondam 1 cm de lado. 

Mosaico de um corredor em redor de um peristilo, decorado, em dois dos 

seus lados, por uma composição de octógonos com florzinhas inscritas e 

quadrados nas intercepções; enquanto que nos outros flancos apresenta um 

esquema de círculos cruzados, formando quadripétalos com florzinhas ao 

centro, onde se abre um painel rectangular com 1,65 x 1,03 m, onde se 

patenteia uma representação do triunfo de Baco. 

Conserva-se bastante bem o carro puxado por dois tigres vistos de perfil, 

tendo o segundo a cabeça voltada para trás. No carro segue Baco, do qual se 

vislumbra apenas a metade direita do torso, segurando na mão pequeno vaso. 

Acompanham-no duas outras personagens, também vistas de frente, 

praticamente destruídas, podendo ser, a da esquerda, uma bacante, e a outra, 

possivelmente, um sátiro.  

 

Cronologia proposta 

Segunda metade d ios do século III. 

rán 1993, 
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o século II e os iníc

Bibliografia de referência 

Blanco Freijeiro 1978ª 40-41, n.º 19, fig. 6, láms. 44-45; Du

79-80, n.º 15, lám. IX. 
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Bætica 
Conuentus Hispalensis 

 44 SEVILLA  

 Santiponce (Colonia Aelia Augusta Italica) – Calle Nueva de Santiponce 

Mosaico com javali, cão, cavalo(s) e aves. 

Descrição 

Fragmentos de mosaico descobertos, em 1908, medindo, cada um deles 

0,84 m de lado. 

Policromo. As tesselas atingem 1 cm de lado. 

Conservam-se partes de dois painéis.  

No primeiro patenteia-se um javali que afronta um cão – bastante 

incompleto, pois faltam-lhe os quartos traseiros – que o olha fixamente. Entre 

os animais existe uma pequena árvore e, na parte superior do quadro, duas 

aves. 

No segundo, bastante destruído, ainda se pode ver um cavalo, à 

esquerda, e uma árvore ao centro, evidenciando-se duas aves pousadas nos 

ramos. Todo o quarto inferior direito da composição está destruído. 

Possivelmente, e no contexto da matéria abordada, designadamente os 

pares de cavalos de Puigvert, poder-se-á intentar uma leitura similar ainda 

que em sentidos opostos, por conseguinte, no primeiro caso temos o cão-herói 

que fita o javali e no segundo painel, subsiste apenas o cavalo-herói que 

afrontaria um outro animal já desaparecido. 

Cronologia 

Século IV (?). 
 

Referências 

Blanco Freijeiro 1978ª, 38-39, n.º 16, láms. 39-40. 
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Bætica 
Conuentus Hispalensis 

 45 SEVILLA  

Santiponce (Colonia Aelia Augusta Italica) – Museo Arqueológico de Sevilla 

Mosaico sepulcral de Antonia Vetia com a representação, entre outros elementos, de um 

cavalo. 

Descrição 

Descoberto em 1903, apareceu no cemitério a norte de Santiponce e 

encontra-se, hoje, no Museu Arqueológico de Sevilha. Mede 0,90 m por 0,62 

m. 

Policromo. As tesselas, bastante irregulares, medem 1 cm de lado. 

Falta ao mosaico a parte correspondente à cabeceira. Na parte superior, 

vê-se uma figura feminina sentada, mas sem cabeça. Vista a três quartos, 

veste túnica larga e segura ao colo o que parece ser um bebé. Candelabros 

com círios ladeiam a cena, permanecendo, sob o da direita, a seguinte 

legenda: 

ANTONIA 

VETIAVIX 

ANN… MVIII 

Ou seja: Antonia Vetia vix(it) ann(os)… m(enses) VIII. 

A metade inferior da tampa sepulcral encontra-se ornamentada com 

florzinhas avulsas, estando uma delas a ser debicada por uma ave pousada 

num ramo. Enquanto que, num plano superior, está, também, a 

representação simplificada de um cavalinho tirado de perfil.  

Cronologia 

Século IV. 

Referências 

Blanco Freijeiro 1978ª, 47, n.º 33, lám. 55. 

 

 

 

105

 



 
ANIM  

 

106

ALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

Bætica 
Conuentus Hispalensis 

 46 SEVILLA  

Santiponce (Colonia Aelia Augusta Italica) 

Mosaico com cenas de circo, representação de musas e outras figuras mitológicas e 

animais selvagens e fantásticos. 

Descrição 

Foi descoberto em 1789 e desenhado por Laborde, mas, infelizmente, 

perdeu-se. Media 13 m por 9 m. 

Policromo. 

Sobre este mosaico, transcreve-se parte do texto de García y Bellido 

publicado por Blanco Freijeiro:  

«Pero ya hacia fines del siglo (el XIX) Berlanga no vio más que restos de la 

cenefa. Su interés radica principalmente en las escenas de carreras de carros en 

un circo, que se dibuja en el mosaico al modo de un plano. Corren los caballos, 

vuelcan los carros, y todo gira alrededor de la spina, que aparece casi totalmente 

perdida ya en este dibujo. El resto de la superficie está ocupado por treinta y 

seis medallones con bustos representando Musas y otras figuras mitológicas o 

con figuras de animales reales (liebres, pájaros, leones, etc.) o fantásticos, como 

centauros. Es importante hacer constar que esta magnífica pieza musivaria llegó 

con la firma de sus autores, que non fueran otros que MASCEL y MARCIANUS, 

los cuales debieran de trabajar, como se deduce de su propia obra, en el siglo 

III».  

E adiante Blanco Freijeiro esclarece o equívoco de García y Bellido:  

«La observación última es por lo menos discutible, pues los nombres están 

al lado de figuras y uno de ellos, Marcianus, consta como grafito de auriga en el 

teatro y tal vez corresponda al mismo auriga representado en su carro en un 

mosaico de Mérida con el rótulo “Marcianus Nicha”». 

 

Cronologia 

Finais do século III ou inícios do IV. 

Referências 

Blanco Freijeiro 1978ª, 55-56, n.º 43, láms. 61-73. 
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Bætica 
Conuentus Hispalensis 

47 SEVILLA  

Santiponce (Colonia Aelia Augusta Italica) – Mosaico de Galatea 

Mosaico com figuras mitológicas, aves e quadro com cena de uenatio. 

Descrição 

Descoberto em 1874 foi desenhado por J. Amador de los Rios e, 

actualmente, encontra-se perdido. 

Policromo e sem indicação de medidas. 

O mosaico é rectangular com bordadura vegetal. Segue-se um painel em 

U, rematado por trança de dois cabos sobre fundo escuro, integralmente 

revestido por composição de círculos secantes com florzinhas ao centro. E, 

emergindo da boca do U, destaca-se um pequeno painel rectangular com 

moldura de trança de dois cabos. Segue-se uma banda de decoração 

vegetalista e floral; e, finalmente, novo entrançado que delimita a superfície 

ornada por círculos contíguos, figurando, tanto nas circunferências como nos 

quadrados côncavos dos intervalos, toda uma plêiade de figuras mitológicas, 

alternando com aves.  

Na parte superior do mosaico e enquadrado por dois painéis 

quadrangulares com decoração vegetalista, abre-se um rectângulo onde se 

patenteia uma figuração de uenatio, correndo os animais silvestres, por entre 

as árvores. São eles, três cervos e uma pantera tirados de perfil, voltados para 

a esquerda, e um leão em sentido contrário, ainda que Blanco Freijeiro 

coloque também a hipótese de se estar perante um incêndio: 

«La alfombra de cabecera tiene mucho color: su tema parece haber sido el de un 

incendio florestal del que huyen tres ciervos, un león y una pantera» 

Cronologia proposta 

Séculos III-IV (?). 
  

Bibliografia de referência 

Blanco Freijeiro 1978ª, 54-55, n.º 42, lám. 77. 
 

 
 
 

109

 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

110

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

Bætica 
Conuentus Hispalensis 

 48 SEVILLA  

Santiponce (Colonia Aelia Augusta Italica) – Mosaico Grande 

Mosaico com aurigas vencedores, as quatro estações, cão a perseguir um javali e outro 

cão atrás de uma lebre e delfins. 

Descrição 

Descoberto em 1839 nas escavações que Ivo de la Cortina realizou a sul 

do forum, encontra-se desaparecido, conhecendo-se apenas através de 

desenho de J. Amador de los Rios, mas sem indicação de medidas. 

Policromo. 

Mosaico quadrangular, com espessa moldura de meandros de suástica 

com quadrados com nós de Salomão nos intervalos e, nos ângulos painéis 

quadrangulares com axadrezado. Segue-se moldura de gilhoché sobre fundo 

escuro.  

O campo encontra-se lateralizado por duas largas bandas, patenteando, 

nas extremidades de cada uma delas circunferências com a representação das 

quatro estações; seguem-se dois outros círculos, tendo um cão e o outro, 

simétrico na banda oposta, parcialmente destruído, deixa ver parte de uma 

ave.  

Depois, dois rectângulos, tendo em cada topo uma meia circunferência 

com golfinhos, ostentando o da banda da direita (parcialmente destruído e 

com restauros antigos) a representação do auriga vencedor, visto de frente 

segura com uma das mãos as rédeas dos seus quatro cavalos empenachados 

e, com a outra, ergue uma coroa de louros; enquanto que na banda oposta 

(bastante destruído), dois ginetes laureados, estando um deles montado por 

cavaleiro envergando barrete frígio que empunha uma coroa de louros. 

Ao centro da composição abre-se uma circunferência, cuja decoração – à 

excepção da envolvente, onde se pode ver um cão atrás de um javali e um 

menino sentado, segurando as pernas traseiras de uma lebre em salto – 

desapareceu já por completo. Na outra metade do campo, patenteiam-se três 

painéis rectangulares ostentando os das extremas composição peltiforme e o 

central permanece integralmente preenchido por um esquema de círculos 

secantes. 
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Cronologia 

Meados do século III. 

Referências 

Blanco Freijeiro 1978ª, 53-54, n.º 41, lám. 76. 
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Bætica 
Conuentus Astigitanus 

 49 SEVILLA 

Ecija (Colonia Augusta Firma Astigi) 

Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por dois tigres.  

Descrição 

Descoberto em Ecija, a antiga Astigi, o mosaico encontra-se actualmente 

no Museu Arqueológico de Sevilha. Mede 7,20 m por 4,52 m. 

Policromo. As tesselas oscilam entre 9 e 10 mm. 

Moldura exterior composta por triângulos curvilíneos e, na zona de 

entrada do triclinium subsiste uma banda com círculos entrançados com 

cruzinha inscrita. No painel central, emoldurado por trança de dois cabos, 

impõe-se uma representação do Triunfo de Baco. Dois tigres com coleiras, 

vistos, um de perfil e outro a três quartos, puxam um carro, onde segue 

Dioniso coroado.  

O deus, de frente, enverga túnica comprida e segura na mão direita um 

bastão comprido, enquanto que com a esquerda segura as rédeas. Atrás dele, 

Ariadna, coroada e desnudada, coloca-lhe uma mão sobre o ombro, enquanto 

que a outra segura uma ponta do manto de Dioniso. Por detrás das feras 

caminha um sátiro que enverga um calção curto e uma nebris que ondula ao 

vento, segurando, numa mão um pandeiro. 

Cronologia proposta 

Finais do século III ou inícios do IV. 

Bibliografia de referência 

Blázquez 1982, 13-19, n.º 1, láms. 1-2, 38-39; Durán 1993, 277-279, n.º 

82, lám. XLIV. 
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Bætica 
Conuentus Astigitanus 

 50 SEVILLA 

 Ecija (Colonia Augusta Firma Astigi) 

Mosaico com Suplício de Dirce amarrada ao touro. 

Descrição 

Descoberto em Ecija, o mosaico mede 6,25 por 2,20 m e foi achado 

casualmente, nos anos de 1940, na horta do antigo convento da Merced, 

encontra-se, hoje, na Sala Capitular da Câmara Municipal de Écija. 

Policromo. As tesselas têm cerca de1 cm de lado. 

 A banda que enquadra a cena principal é constituída por pares de aves 

aquáticas, desenvolvendo-se no campo do mosaico uma representação 

canónica do suplício de Dirce, uma das mais celebradas lendas da 

antiguidade. Esta figuração, cingida ao motivo narrado encontra-se despojada 

de atavios, de que resulta o destaque absoluto das personagens, as quais 

atingem um elevado nível de qualidade.  

O marruaz, tirado de perfil, corre olhando para o espectador numa 

atitude de desafio, enquanto que a cauda empinada toca na copa de um 

arbusto. Ao animal foi dado um tratamento de grande pormenorização, 

sobretudo na cabeça e no cachaço, outorgando-lhe vincado realismo que se 

alonga pela restante composição.  

Assim, Dirce, amarrada, segue arrastada pelo touro em corrida: a 

personagem, vista de frente e desnudada, agita os braços em atitude 

suplicante, enquanto na sua face, caída para a direita, olha o jovem que a 

persegue. Este, nu e tirado de perfil, corre atrás do touro com o manto 

enrolado no antebraço esquerdo, enquanto que com a mão direita brame um 

cajado curvo, numa atitude agressiva. No lado oposto, um outro jovem, 

também nu – cuja anatomia foi igualmente tratada com grande rigor – está 

parado diante do boi e, visto de frente, olha-o, enquanto segura na mão 

esquerda um pedum e, na direita, uma corda com que terá amarrado Dirce ao 

lombo do touro, enquanto o seu irmão gémeo obriga o animal a lançar-se em 

corrida.  
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Cronologia proposta 
A atribuição cronológica a este mosaico tem sido problemática, 

considerando-o da primeira metade do século IV Blázquez e Durán; 

recentemente Campos Carrasco et alii 2008, 24, o datem dos séculos II ou III, 

ainda que não refutem, em definitivo, a hipótese cronológica vulgarmente 

considerada.  

Bibliografia de referência 

Blázquez 1982, 13-16, n.º 2, fig. 3, lám. 41. 
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Bætica 
Conuentus Astigitanus 

 51 SEVILLA 

 Ecija (Colonia Augusta Firma Astigi) 

Mosaico de tema báquico, distribuído ao longo de quatro cenas, destacando-se a 

representação de um Tigerreiter. 

Descrição 

Foi descoberto numa escavação arqueológica realizada em 1990, num 

solar que faz gaveto com a Rua Espírito Santo e a Praceta Oñate. Encontra-se 

actualmente no Museu Histórico de Écija. 

Policromo, mede 4,80m por 2,10m. 

Este mosaico revela-se assaz original, porquanto, quer o tema abordado, 

quer a disposição das personagens que o compõem, quer ainda o seu 

tratamento plástico, fazem dele um unicum. Por essa razão, mas também pela 

qualidade do seu trabalho, constitui, não só no âmbito da musivária 

peninsular, mas também no amplo universo de tesselados conhecidos, uma 

peça de inegável valor estético. 

Por conseguinte, desenvolvem-se em redor de Baco menino cavalgando 

um leopardo no centro-base do plano figurado, cuja leitura, da esquerda para 

a direita, se interpõe a uma cena bucólica com pastor – possivelmente Ikarios – 

sentado numa rocha, envergando túnica curta que lhe deixa um ombro 

desnudado, enquanto o outro braço ampara o cajado e oferta um cacho de 

uvas a um pequeno cabrito que se empina sobre o ancião barbado.  

Num plano superior dois homens conversam, ambos envergam túnicas 

curtas e mantos, sendo visível, no da esquerda, a fíbula que lhe segura a 

túnica que, tal como a do parceiro, está cingida na cintura; ambos seguram, 

com a mão esquerda, compridos bastões, porém o da direita segura uma 

cratera e parece oferecê-la ao companheiro; todavia, a riqueza dos trajos que 

envergam e o ar distinto que aparentam, parecem ser indicadores que 

integram já o thyasus báquico.  

Segue-se uma ménade coroada de vides e descalça, vestindo uma túnica 

comprida; tirada de costas, a três quartos, é bem visível a bandeja que leva ao 

alto com uvas e, à frente, segue um sátiro representado canonicamente, ou 

seja, com os chifres, a barba hirsuta, a cauda, pernas e patas de chibo 

117

 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

(podendo também identificar-se com Pã), transporta um pedum e à cabeça um 

cesto de uvas.  

À direita do painel musivo – infelizmente muito deteriorado – é ainda 

possível ver-se um homem de costas desnudadas, coroado com parras e 

amparando-se com uma das mãos numa corda que lhe corre por cima, numa 

cuba, a pisar a uva, porém a existência de três orifícios por onde vaza o mosto 

nos dolia parece indiciar que terão existido mais dois indivíduos no 

esmagamento da uva. Espalhados pelo campo do mosaico surgem elementos 

báquicos que, além de servirem como marcadores das diferentes cenas, 

acentuam o seu cariz mistérico designadamente, um rython, a pandeireta com 

franjas e uma cratera, além da clâmide que se encontra por detrás do Baco 

menino.  

Cronologia proposta 
A cronologia circunscrita ao século II considerada pelos autores do 

estudo do mosaico, parece-nos algo precoce – atendendo, sobretudo, à 

morfologia, técnica construtiva e policromia – pelo que propomos uma datação 

que abranja já o século III.  

Bibliografia de referência 
Campos Carrasco et alii 2008, 29-33. 
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Bætica 
Conuentus Astigitanus 

 52 SEVILLA 

Ecija (Colonia Augusta Firma Astigi) 

Praça de Santiago (Museu Histórico Municipal de Écija) 

Mosaico do Triunfo de Baco com carro tirado por centauros, cena de Orfeu e Dióro Castor 

junto do seu cavalo.  

Descrição 

Em 1977, quando decorria obra de beneficiação, na praça de Santiago, 

em Écija, pôs-se, casualmente, a descoberto um singular mosaico, cujo 

tamanho original teria cerca de 120 m2. Todavia, as dimensões da parte 

escavada são 7,80 m por 4,20 m. 

A composição deste mosaico policromo – construído com tessellae 

diminutas – constitui-se à base de círculos e octógonos côncavos preenchidos 

com diversas figuras decorativas, ainda que de filiação mitológica, as quais 

pela finura do desenho subjacente e do tratamento plástico são, decerto, 

indicadores de que revestiria uma das principais estâncias daquela domus 

urbana.  

No medalhão circular central, de maiores dimensões, uma singular 

representação de um triunfo de Baco com o carro puxado por quatro 

dinâmicos centauros, cuja invulgar perspectiva tirada de frente contraria, de 

certo modo, o imobilismo plástico dos mosaicos e evoca, naturalmente, uma 

cena pictórica. 

É a partir do grande fragmento resgatado ao esquecimento que é possível 

conjecturar-se na sua reconstituição total. É notório que todo o esquema se 

desenvolve em redor do grande medalhão central, dispondo-se quatro círculos 

por cima daquele e outros quatro por baixo, com a representação das estações 

ainda que subsistam apenas as personificações, com os seus atributos 

característicos, do Verão e do Outono.  

Doze semi-círculos na ligação à banda exterior e, nos intervalos, vinte e 

quatro quadrados com as arestas curvas, ostentando, na sua maioria, 

personagens associadas ao thiasos báquico: Sileno com parras na cabeça e 

associado a um tympanon; Pã com uma pandeireta; e nos semicírculos, do 

lado direito, alguns animais agremiados ao cortejo báquico, designadamente, 
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uma pantera, um leão, uma gazela. Nos hexágonos de ligação à borda uma 

bacante recostada junto a um kylix, com tirso e uma cratera, no outro, um 

sátiro com a nebris sobre as costas vazando vinho para um Kantharos que trás 

na mão direita.  

Logo abaixo do círculo principal, Narciso, sentado numa rocha, 

contempla a sua imagem reflectida na água. Noutro compartimento, Leda, a 

rainha de Esparta, vista de costas, apenas com um esvoaçante manto no 

momento em que é possuída por Zeus transformado num cisne; à direita está 

de pé, junto a um cavalo, um dos filhos da rainha eólica e do pai do Olimpo, 

Dióro Castor, o domador de cavalos, tal como o era Heitor, um dos heróis da 

Ilíada. Dióro tem a cabeça coberta por um pileus sobre o qual se vê uma 

estrela que o identifica como filho imortal de Zeus, está ainda parcialmente 

coberto por uma clâmide que lhe tapa os ombros a cai pelas costas, com a 

mão esquerda segura firmemente as rédeas do fogoso animal e com a direita, 

uma lança.  

No interior de um octógono, Orfeu com barrete frígio encarnado toca a 

sua lira para uma ninfa semi-desnudada que de costas para o espectador se 

encanta com a suave melodia que aquele arranca do instrumento; trata-se, 

provavelmente, de Aurífice, a sua amada e nos semicírculos adjacentes, um 

leão e uma gazela, também elementos da iconografia órfica e que, aqui 

poderão assumir uma dupla função. Para finalizar, num outro compartimento, 

porém incompleto, um Amor cavalga um animal marinho, do qual subsiste a 

cauda. 

Cronologia proposta 

Segunda metade do século II. 

Bibliografia de referência 

Campos Carrasco et alii 2008, 40-47. 
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Bætica 
Conuentus Astigitanus 

 53 SEVILLA 

 Cortijo de Paterna – Paradas (no Museu Arqueológico de Sevilha) 

Mosaico circense com corrida de carros. 

Descrição 

O mosaico foi achado no local de Cortijo de Paterna, encontrando-se, 

hoje, no Museu Arqueológico de Sevilha, e consiste num painel quadrado com 

1,5 m de lado e noutro, rectangular, com 1,55 x 1,35 m. 

Policromo. As tesselas atingem perto de 1 cm nas zonas figuradas e cerca 

de 1,4 cm nas áreas de preenchimento. 

Parcialmente restaurado, o primeiro painel apresenta, na metade inferior, 

uma banda de círculos secantes formando quadripétalos nas intercepções e 

florzinhas ao centro. Na parte superior vê-se parte de uma corrida de cavalos, 

num evidente registo historiado, ainda que bastante deficiente ao nível da 

composição das figuras, como ao nível da perspectiva e da escala. 

 Assim, pode-se ver, no primeiro fragmento, uma quadriga muito 

estilizada prestes a cruzar a meta. As figuras são a negro e não se evidenciam 

quaisquer detalhes anatómicos, distinguindo-se o auriga que brame o chicote 

e o carro, com rodas diminutas, enquanto que os cavalos, pela ausência de 

contornos definidos, se fundem uns nos outros, deixando entrever, apenas, as 

patas que indiciam o esforço da corrida. À frente, o sparsor levanta a mão e, 

sobre ele, observa-se parte da spina. 

No segundo bocado, destaca-se a banda inferior similar à já descrita e, 

na metade cimeira, a continuação da corrida de cavalos, revelando algumas 

inábeis reparações da época, distinguindo-se parte da spina e uma quadriga 

com cavalos tirados de perfil e carro visto de cima com auriga bramindo 

chicote. 

Cronologia proposta 

Século IV. 

Bibliografia de referência 

Blázquez 1982, 19, n.º 2, láms. 3 e 40, 19-21. 
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Bætica 
Conuentus Astigitanus 

 54 SEVILLA 

Dos Hermanas (no Museo Arqueológico de Sevilla) 

Mosaico com leão. 

Descrição 

O mosaico foi descoberto em Dos Hermanas e encontra-se depositado no 

Museu Arqueológico de Sevilha. Trata-se, apenas, de um painel quadrado com 

0,61 m de lado. 

Policromo. As tesselas atingem 1,3 cm nas zonas de preenchimento e 0,6 

cm nas áreas figuradas. 

O painel, delimitado por filete, ostenta a representação de um leão tirado 

de perfil, caminhando, estando a linha de solo bem demarcada por espessa 

linha de tesselas escuras. O animal revela boa execução, evidenciando-se a 

sua musculatura e pelagem, com destaque para o cuidado posto na 

elaboração da juba e do focinho, onde se podem apreciar delicados 

pormenores anatómicos. 

Cronologia proposta 

Século III (Severos). 

Bibliografia de referência 

Blázquez 1982, 21, n.º 4, lám. 4. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

 
 

55  CACERES 

Villa el Olivar del Centeno 

Mosaico com cortejo báquico. 

Descrição 

A uilla de Olivar del Centeno localiza-se a cerca de dois quilómetros para 

sul do povoado de Millanes de la Mata. A pars urbana é constituída por uma 

grande mansão, cujos compartimentos se distribuem em torno de um pátio 

central ou peristilo. Numa das divisões – decerto a mais importante desta uilla 

– pôs-se a descoberto um singular mosaico báquico, contudo, na bibliografia 

de referência não há a indicação das medidas. 

Trata-se, pois, de um cortejo dionisíaco, policromo e envolto em profusa 

articulação de molduras mais ou menos complexas, encabeçado por uma 

personagem barbada, transportando uma cratera, identificado com Sileno, 

segue uma Ménade envergando uma túnica e diadema na cabeça. À sua frente 

– isto é, em primeiro plano – dois tigres, bastante destruídos, puxam o carro 

onde segue a personagem central, quase completamente derreada, mas tratar-

se-ia certamente do Deus Baco, envergando um trajo semelhante à Vitória que 

o acompanha. 

Sobre a cabeça de Sileno – possivelmente também um retrato do 

proprietário do fundus – e da Ménade que se encontra ao seu lado, ou seja, no 

ângulo superior, patenteia-se a seguinte legenda distribuída por duas linhas: 

RESCI SELENVS 

OFICINA VALERIANI 

Na primeira linha encontra-se, sem dúvida, nominado o proprietário e 

encomendante do pavimento, e, na linha inferior, a oficina que executou 

aquele e, provavelmente os restantes mosaicos da uilla de Olivar del Centeno, 

onde subsiste, noutro compartimento, separados por molduras geométricas, 

três quadrados que ostentam bustos femininos, tratando-se, com razoável 

propriedade, dos retratos das mulheres da família.  
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Cronologia proposta 

Século IV. 

Bibliografia de referência 

Rosales et alii 1991, 133-144; Blázquez 1997, 471-487. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

56 BADAJOZ 

 Mérida (Emerita Augusta) – Mosaico de Annius Ponius 

Mosaico báquico com leopardo. 

Descrição 

Foi descoberto, em 1911, na estação de caminho-de-ferro. Está muito 

destruído, subsistindo três fragmentos. Quadro com Baco e Ariadna, com 2,17 

x 1,80 m e duas outras partes, respectivamente, com 1,65 x 1,35 m e 1,63 x 

1,43 m. Apresenta restauros antigos. 

Policromo. As tesselas medem 0,8 cm na zona figurada, atingindo 1 cm 

nas outras áreas. 

Ao centro do painel, o deus Pã, com as pernas cobertas de pelos e cascos 

nas patas, de torso nu e capa esvoaçante, está voltado para Ariadna – a 

esposa de Baco –, que permanece deitada e de pernas cruzadas. E, tal como 

sucede nas representações clássicas do tema, Pã desnuda-a para mostrar o 

seu belo corpo a Baco, que se encontra à direita, visto de frente apoia-se no 

bastão com heras enroladas e segura um jarro, dando de beber a um leopardo, 

desenhado de perfil. Entre Baco e Pã, um sátiro, com pele de cervo 

atravessada sobre a túnica e um pedum à direita, gesticula alvoroçado.  

O horror uacui está patente no preenchimento dos espaços vazios com 

cruzes e florões inscritos em círculos, entre outros ornamentos, de que se 

destaca um kantharos junto de Ariadna, enquanto que na base, ondeia a água 

do mar. Na parte superior, uma legenda identifica o fabricante do pavimento:  

EX OFFICINA ANNI PONI 

Os restantes fragmentos ostentam decoração de cariz geométrica e 

vegetalista, com base em triângulos, círculos com florões e quadrados. 

Cronologia proposta 

400-430. 

Bibliografia de referência 
Blanco Freijeiro 1978, 34, n.º 15, láms. 26-27a; Guardia Pons 1992, lám. 

95. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

  57 BADAJOZ 

 Mérida (Emerita Augusta) Calle Masona – Casa da Torre de Água 

Mosaico dos quatro ventos, com representação de bacantes (?), uma pantera e os 

aurigas vencedores Paulus e Marcianus. 

Descrição 

Os mosaicos de Calle Masona foram descobertos em 1977 e trasladados 

para a Alcazaba. Um deles ostenta decoração geométrica, onde predominam os 

favos de abelha. O outro pavimento e que ora nos interessa, com 15 por 5,50 

m, preenchia uma sala com absides. 

Policromo. As tesselas coloridas variam entre 1 cm para os elementos 

decorativos e 0,5/0,7 cm para os painéis figurados.  

O primeiro nicho patenteia mosaico revestido com decoração floral, 

enquanto que a segunda abside ostenta cratera com videira e cachos de uvas. 

Na área central do chão, e com moldura comum composta por meandro, 

patenteiam-se três painéis, um deles, ostenta a personificação dos quatro 

ventos (uma das figuras perdeu-se já), enquadrando o medalhão circular, 

delimitado por folhas de louro e interiormente preenchido por composição 

figurada. Esta, apesar de muito destruída permite vislumbrar diversas flores e 

algumas figuras femininas – provavelmente bacantes – que dançam e seguram 

cascavéis, uma cratera e uma pantera. 

No segundo painel, rematado por grega e bordadura de folhas de acanto, 

está presente uma quadriga vista de frente. O auriga perdeu-se em parte, 

porém uma inscrição:  

PAVLVS NICA 

(= Ala Paulus!6), exorta-o e permite identificar a personagem que brame o 

chicote com uma mão e, com a outra, segura a palma de vencedor. Os cavalos 

dos extremos estão figurados a três quartos e os centrais de frente, ostentando 

penachos. 

No terceiro quadro, com moldura similar à anterior, surge, entre duas 

palmas verticais, um outro auriga, bramindo também um chicote e visto de 
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frente, que conduz a quadriga com uma das mãos e segura uma palma com a 

outra. Os cavalos empenachados dispõem-se, também, como os já descritos. 

Um dos animais encontra-se nomeado:  

ILVMINATOR 

enquanto que no seu corpo permanece a legenda:  

GETVLI  

que poderá ser interpretada como o nome do criador ou proprietário. Outro 

cavalo apresenta uma pequena taça gravada no quadril. Sobre a cena, a 

inscrição:  

MARCIANVS NICHA 

que identifica o condutor e, tal como sucede com o quadro anterior, anima-o à 

vitória. 

Cronologia proposta 

Segunda metade do século IV. 

Bibliografia de referência 

Blanco Freijeiro 1978, 45-46, n.º 43, láms. 77-79; Guardia Pons 1992, 

215-221, láms. 90-91, 93; Nogales Basarrate 2000, 89-90 Lám. XLIV.  
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

  58 BADAJOZ  

Mérida (Emerita Augusta) – Travesia de Pedro María Plano 

Mosaico vindimário, Orfeu a tocar a sua lira rodeado de animais silvestres, 

representação de cariz nilótico com hipopótamo, cenas de luta, cortejo báquico e 

uenatione. 

Descrição 

Descoberto aquando da realização de trabalhos de saneamento básico, o 

pavimento tem 10,60 m de comprimento, por 4,20 m de largura.  

Policromo. A dimensão das tesselas varia entre 1 cm e 1,5 cm. 

Moldura exterior de ligação à parede decorada com rectângulos negros 

sobre fundo branco, imitando na cabeceira, pavimento de crustae marmóreas. 

Painel de quadriculado desenhado com tesselas negras sobre fundo branco, 

enquanto que o quadro central ostenta banda branca e axadrezado branco e 

preto.  

Na zona figurada patenteiam-se cenas de uma vindima, em três dos 

lados do quadro que centra, envolto em círculos inscritos em quadrado, uma 

representação de Orfeu. A vindima desenrola-se sumariamente a negro, 

empregando-se alguns cubos brancos para realçar pormenores dos 

vindimeiros, das cepas e dos cachos. Completa o conjunto, uma representação 

do transporte das uvas para o lagar, carreadas por carro puxado por parelha 

de bois. À direita do quadro de Orfeu, os camponeses são substituídos por 

erotes alados que colhem os cachos subindo por escadas ou trepando pelas 

parras que emergem de kantharoi asados e os caules são, como toda a 

composição, esquemáticos. À esquerda, um kantharos com parra, na qual 

repousa um pássaro, e um único erote carregando um cesto com asas.  

Ao centro, a figuração de Orfeu, permanecendo o espaço delimitado por 

listel negro e aos cantos do quadrado surgem Vitórias aladas – que seguram 

talos de flores quadripétalas – enquadrando a figuração principal que se 

desenvolve numa série de círculos concêntricos, conservando-se, logo no 

primeiro, a representação de uma série de animais em grupo, separados por 

palmetas: o primeiro é constituído por um esquilo, um raposo e um coelho; o 

segundo, por um felino, um javali (incompleto) um pato, outro felino e um 
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elefante. O segundo círculo está preenchido por axadrezado e, no interior, 

Orfeu, com o rosto voltado à esquerda e representado a três quartos, segura a 

lira. Sentado num tamborete, enverga uma túnica vermelha com adornos na 

manga direita e tem a cabeça coberta por barrete frígio. Um escorpião e uma 

perdiz completam a cena.  

Segue-se uma faixa com representação de carácter nilótico. Ali observam-

se, pois, cenas relacionadas com o episódio dos grous, sendo um conduzido 

por pigmeu que o traz preso com uma corda; enquanto que outro pigmeu 

fustiga uma ave e, um terceiro homenzinho trepa por uma árvore escapando 

da acometida de um animal que, apesar de incompleto, parece tratar-se de um 

hipopótamo. Na continuação, evidencia-se uma personagem de maiores 

dimensões que ateia o fogo que arde numa ara e sobre ele uma sertã. Outro 

pigmeu conclui a banda e conduz uma ave na direcção do altar, parecendo, 

pois, que toda a cena se encaminha para um grande sacrifício de grous. 

Segue-se um friso com cenas de luta, muito incompleto, onde se pode 

observar um quadro de combate entre dois atletas nus, possuindo ambos os 

cirros característicos dos lutadores. E, no lado oposto, encontra-se uma 

palma, o símbolo do triunfo. No outro quadro, ainda mais destruído, vêem-se 

apenas as pernas de outra dupla de pelejadores. 

Banda nilótica oferecendo, entre as figurações, peltas afrontadas. A cena 

relaciona-se com outra já descrita, porquanto se observa um pigmeu a 

conduzir um grou enlaçado, enquanto um segundo pigmeu, com escudo e 

lança, ataca outro grou. 

Reticulado de quadrados, um deles tem inscrito círculo com florão de 

quatro pétalas e o outro motivo de círculos secantes, formando flores 

quadripétalas, e a cena de thiasus báquico inscrita num rectângulo. O cortejo 

báquico é composto por várias personagens: o sátiro, nu, leva um rython na 

mão direita e caminha atrás do Sileno que segue montado num burro; 

totalmente embriagado, o Sileno monta o animal, com a mão direita e apoia-se 

no lombo do burro e com a mão esquerda segura as rédeas; à frente, 

possivelmente uma bacante. Um arbusto – ou caule de hera – muito 

esquemático, assim como a cabra que caminha diante do burro e um 

tympanom entre o Sileno e a bacante, completam uma cena onde apenas se 

esboça numa paisagem incipiente. 
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Permanece, na zona oposta à cabeceira e entre dois painéis de lousas

rectangulares brancas e negras, um quadro cinegético inscrito em fr

rectangular. Aos extremos duas árvores enquadram dois cães – um dele

quase perdido – que perseguem um par de cervos, correndo um atrás d

presas, enquanto o outro lhes faz frente, cortando-lhes o caminho.  

Ainda que se trate de um mosaico essencialmente bicromático, os

apontamentos coloridos existentes – sobretudo, os ocres, vermelhos e azulado

de pasta vítrea – quebram a monotonia do preto e branco e matizam as figura

representadas, evidenciando os seus detalhes anatómicos e as características

dos animais representados. 

Cronologia 

Século III. 

Referências 

Alvarez Martinez 1990, 37-49, n.º 3, fig. 3, láms. 8-20. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

  59 BADAJOZ 

 Mérida (Emerita Augusta) – Jardin del Parador Nacional de Turismo 

Fragmento de mosaico com leão. 

Descrição 

Obras para a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, 

em 1986, puseram a descoberto ruínas de uma casa romana com dependência 

termal. Neste conjunto edificado detectaram-se três pavimentos musivos 

muito destruídos, ostentando um deles, com 1,50 m de comprimento por 1,52 

m de largura máxima, uma possível representação de Orfeu. 

Policromo. As tesselas variam entre os 0,5 e os 0,6 cm na parte figurada 

e atingem 1 cm nas restantes áreas. 

Banda de ampulhetas, a negro sobre fundo branco, separadas por 

hexágonos cuja disposição forma estrelas de seis pontas. 

O painel central, delimitado por filetes negros e brancos, ostenta tranças 

de dois cabos sobre fundo escuro que definem círculos, óvulos e octógonos de 

lados côncavos, ainda que sem quadrados inscritos. Num dos círculos 

permanece um pato, e no interior do octógono um leão. Nas figuras ovais 

encontram-se palmetas acinzentadas. 

Apesar de se tratar de um diminuto fragmento musivo e de patentear um 

leão, ainda que subsista também uma ave, todavia em espaços diferenciados 

por trança de dois cabos, poderão ser indicadores do que sobreviveu de uma 

eventual desaparecida representação de Orfeu, ou com uma eventual 

conotação báquica. 

Cronologia proposta 

Finais do século III-inícios do IV. 

Bibliografia de referência 

Alvarez Martinez 1990, 49-51, n.º 4, láms. 21-22. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

  60 BADAJOZ 

 Mérida (Emerita Augusta) – Calle de Benito Toresano 

Mosaico do javali acossado por cães. 

Descrição 

O mosaico foi descoberto em 1978, aquando da realização de obras de 

saneamento básico, e pavimentava uma divisão de grandes dimensões, 

passível de identificar com um triclinium. O fragmento então recolhido mede 

9,98 x 6,93 m. 

Policromo. As tesselas variam entre 1 cm e 1,5 cm. 

A moldura ostenta decoração vegetalista e esquemática. 

O tapete apresenta sucessão de círculos separados por flores 

quadripétalas de várias cores e tonalidades, com cálice de tesselas escuras. No 

interior dos círculos a decoração é diversa e ali podem encontrar-se crateras, 

delfins, estrelas de oito pontas, entrançados e flores várias. 

Ao centro rasga-se um painel cujo motivo principal se desenvolve no 

interior de uma estrela de oito pontas, formada pela intercepção de dois 

quadrados. A cena desenrola-se numa paisagem convencional – composta por 

arbustos – e regista um javali perseguido e cercado por três cães figurando, 

ainda ali, um pássaro que vai debicando bagas. O javali, segundo Alvarez 

Martinez segue: 

«en desaforada carrera ante el hostigamiento de los perros, resulta una figura 

tosca y ciertamente sumaria, pero con ciertas concesiones a lo puntual. El 

estudio anatómico es deficiente. Para la realización del cuerpo se emplean 

teselas rojas de cerámica y las tonalidades ya referidas de caliza. Quiz

excesivo colorido empleado, la sensación que produce el animal es la 

jabato y no la de un ejemplar adulto como realmente es. Las cerdas del es

están perfectamente conseguidas. Las patas y pezuñas, muy torpemente 

realizadas. En relación a la cabeza, sólo se aprecia bien el contorno, un ojo y un 

colmillo. En cuanto los perros, uno sólo se conserva en su perímetro o contorno, 

ya que las teselas han desaparecido; otro, situado en la parte trasera del animal, 

resulta muy diminuto, desproporcionado y sumamente esquemático. Mejor 

concebido está el tercer perro, de mayor tamaño, que se lanza furioso en una 

á, por el 

de un 

pinazo 
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difícil perspectiva contra el jabalí. Los rasgos anatómicos son más claros, e 

incluso se llega a representar una carlanca de tono ocre»7. 

A abside delimitada por banda azul encerra, sobre fundo branco, 

exuberante decoração vegetalista: de um kantharos espraiam-se caules de 

vide, cujas hastes se meneiam em movimentos ondulantes e preenchem toda a 

superfície; tanto as folhas como os cachos de uva, são muito esquemáticos. 

Como sintoma do horror vacui que caracterizou a arte musivária mais tardia, 

notam-se pequenas florzinhas em aspa dispersas por todo o campo. 

A divisão possui três entradas, estando os respectivos vãos igualmente 

revestidos com mosaico. Assim temos, no primeiro, rolos florais, no central, 

um complexo painel ornado com óvulos e flores, enquanto que o último 

patenteia uma faixa com flores. 

Cronologia proposta 

Inícios do século V. 

Bibliografia de referência 

Alvarez Martinez 1990, 60-65, n.º 10, fig. 4, láms. 27-29. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

 61 BADAJOZ 

Mérida (Emerita Augusta) – Calle Holguín 

Mosaico com representação do auriga vencedor e Marianus, montado no cavalo Pafius, e 

cena de caça a um cervo.  

Descrição 

O mosaico é constituído por dois fragmentos descobertos numa casa na 

calle Holguin, medindo o primeiro fragmento 6,78 m por 4, 80 m e, o segundo, 

3,66 m por 1,16 m.  

Policromo. As tesselas apresentam dimensões variadas, contando-se nos 

motivos ornamentais 96 tesselas e nas zonas figuradas 310 cubos. 

No fragmento maior patenteia-se uma composição de estrelas de oito 

pontas, formadas a partir de losangos e, nos intervalos, quadrados ornados 

com motivos curvilíneos em aspa e nós de Salomão. Na zona inferior a 

decoração é distinta, predominando um esquema de quadrados justapostos 

com decoração diversificada (ampulhetas, círculos com motivos cruciformes, 

etc.), separados por banda de triângulos isósceles unidos.  

Ao centro, um tríptico figurado. Assim, no painel central, emoldurado por 

faixa de ondas em oposição de cores, subsiste uma representação tradicional 

do auriga vencedor. Este encontra-se muito destruído, conservando-se, 

apenas o braço direito empunhando o chicote, mas, curiosamente, é uma 

Vitória alada, bem executada e envergando um peplos verde azulado e de boa 

carnação – ainda que lhe falte a cabeça –, quem conduz a quadriga, da qual se 

pode ver apenas a parte inferior do carro desenhada sobre reticulado e 

sobressaindo uma das rodas raiadas em tons amarelados (revelando, ainda, 

restauros da época). Com a mão destra, segura as rédeas do cavalo da direita 

(funalis) que, formado por tesselas rosadas, apresenta os detalhes anatómicos 

bem delineados, assim como os arreios. No pescoço do animal pode-se ler a 

palavra:  

ERAE 

e, sobre a cabeça, patenteia-se o seu nome:  

(N)ARCISSVS 
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e um simples ponto separa a legenda subsistente que nomeia o segundo 

cavalo, o iugalis:  

DELFI(VS) 

que, na anca esquerda, ostenta as letras: 

EOD 

Este ginete, empenachado com grinalda, tem a cabeça voltada para a direita, 

no entanto, remendo em opus na zona do ventre do animal não permite 

interpretar correctamente a inscrição ali patente de que subsiste apenas … 

…TA; enquanto que na anca esquerda se evidencia a representação sumária 

de um skyphos. Os cavalos restantes foram completamente destruídos. 

O painel da direita apresenta um episódio cinegético, também muito 

restaurado, emoldurado por trança de dois cabos sobre fundo escuro. A cena 

representa, segundo a legenda, o caçador:  

MARIANVS 

que, envergando túnica pelos joelhos deixa ver as polainas de couro, de pé 

segura as rédeas do cavalo com a mão direita e, na outra, três lanças curtas. 

O cavalo  

PAFIVS 

é, nas palavras de Alvarez Martinez:  

«un soberbio animal, cuyo cuerpo ofrece una tonalidad con matizaciones 

rojizas en articulaciones y contorno, con la pata derecha levantada. En el 

cuerpo, la inscripción FV… Las bridas del animal, de teselas negras, así como 

las piezas del atalaje. A lo largo del lomo, otra inscripción desgraciadamente 

perdida en buena parte… … NIS»8.  

Sobre o cavalo pode-se ver um outro skyphos. Aos pés de Marianus, um 

cervo morto, bem delineado e matizado com tonalidades pardas e vermelhas, 

constitui o seu troféu. A cena permanece enquadrada por verdejante 

paisagem, destacando-se uma árvore, à esquerda, enquanto que no lado 

oposto apenas se consegue vislumbrar uma outra, de que se conserva apenas 

a copa; o chão encontra-se, em parte, revestido por palmetas. 
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O terceiro painel integra o segundo fragmento subsistente do mosaico e, 

tal como o anterior, oferece-nos um episódio venatório inscrito numa paisagem 

similar à anteriormente descrita. O caçador, montado num cavalo, acaba de 

lançar um uenabulum e, por isso, tem a mão direita levantada. Tal como a 

personagem do quadro anterior, ostenta penteado liso e veste túnica 

esverdeada. 

Cronologia proposta 

Meados do século IV. 

Bibliografia de referência 

Alvarez Martinez 1990, 79-91, n.º 14, figs. 7-8, láms. 39-45; Nogales 

Basarrate 2000, 80-81, Lám. XLVIII A-B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145

 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

146

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

 62 BADAJOZ 

Mérida (Emerita Augusta) 

Mosaico com representação do Rapto de Europa por Zeus disfarçado de touro.  

Descrição 

Foi descoberto em 1958 e mede 4,45 m por 2,90 m.  

Policromo. As tesselas oscilam entre 1 cm e 1,5 cm de lado.  

Este mosaico foi encontrado em Mérida e subordina-se ao conhecido 

tema do rapto de Europa por Zeus disfarçado de touro. Apresenta boa fábrica 

e deve ter-se utilizado um modelo de acordo com os cânones representativos.  

O umbral apresenta revestimento musivo de quadrados negros com 

cruzes gregas e esquadros em T. A moldura é composta por triângulos 

denteados, desenvolvendo-se sobre a superfície um esquema de estrelas de 

quatro pontas, com quadrifólios de folhas em forma de coração inscritos em 

quadrados sobre a ponta. Emblema quadrado e emoldurado por fila de 

triângulos denticulados com a representação do rapto de Europa. A figura da 

Europa, envolta em manto ondulante que lhe cobre a cabeça, é transportada 

pelo touro que corre sobre a superfície do mar sugerido por linhas oblíquas, 

vendo-se, em primeiro plano, uma porção de terra salpicada de florzinhas. 

 

Cronologia proposta 

Século II. 

Bibliografia de referência 

Blanco Freijeiro 1978, 28, n.º 4, lám. 5. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

  63 BADAJOZ 

 Villa de El Hinojal (Las Tiendas) – Mosaico do compartimento n.º 13 

Mosaico com caçador, a cavalo, a matar um leopardo. 

Descrição 

Na divisão n.º 13 da uilla romana de El Hinojal foi descoberto um 

mosaico incompleto com 4,65 m por 2,42 m. 

Policromo. As tesselas medem 1 x 1 cm, sendo as do painel cinegético 

menores, rondando os 5 x 5 mm. 

Com um fundo de semicírculos secantes preenchidos de modo diverso, o 

mosaico encontra-se dividido em dois painéis: um quadro cinegético envolto 

em bordadura de hera e outro onde se conserva parte de uma figuração 

geométrica, decorado com acantos e flores-de-lis.  

Na cena venatória representa-se um caçador com uma túnica curta presa 

num ombro com uma fíbula e cinturão, calça sandálias e vai armado de 

escudo e lança. Figurado a três quartos, o caçador segue montado num cavalo 

representado de perfil e espeta a lança num leopardo. A profundidade da 

perspectiva é composta por árvore e arbustos, que nos remete para um 

bosque. 

Cronologia proposta 

Século IV. 
 

Bibliografia de referência 

Blanco Freijeiro 1978, 51-52, n.º 64, fig. 5 e plano 11, lám. 94b; Guardia 

Pons 1992, 226-235, fig. 33, lám. 101. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

  64 BADAJOZ 

 Villa de El Hinojal – Las Tiendas 

Mosaico das quatro estações com cena de caça ao javali. 

Descrição 

O mosaico do compartimento n.º 10 desta uilla atinge os 10,80 m por 8, 

50 m.  

Policromo. As tesselas têm 1 x 1 cm e na parte figurada atingem os 5 mm 

de lado. 

O mosaico está dividido em três painéis. O primeiro corresponde à zona 

da cabeceira e prolonga-se por toda a largura do pavimento; ao centro, outro, 

porém de maiores dimensões e, finalmente o terceiro. O topo apresenta 

composição à base de quatro losangos com quadrados intermédios, 

preenchidos com decoração diversa, tal como escamas, tranças, florões e 

quadrados sobre a ponta. E o terceiro painel apresenta decoração idêntica 

firmando-se, porém, em distinta disposição dos quadrados com nós de 

Salomão.  

O painel central, de policromia mais intensa, está delimitado por ampla 

moldura de acantos interrompendo-se, a meio de cada lado, para a inclusão 

dos bustos das estações, cujos penteados reflectem a moda da época:  

VIRAN(us) 

HESTAS 

AVTVMNVS 

HIB(ernus) 

Depois, uma bordadura de trança de três cabos delimita o painel 

venatório. O caçador – vastamente restaurado em tempo antigo – veste túnica 

curta e apresenta polainas até aos joelhos. Representado de frente, tem a 

cabeça voltada à esquerda, na direcção do javali que investe, espetando-lhe 

uma lança no pescoço, de onde jorra sangue. Visto de perfil, com o corpo 

bastante mesclado, realçando-se os pormenores anatómicos, o javali ensaia 

um salto em atitude ofensiva, facto que levou Blanco Freijeiro a considerar 

estar-se perante uma representação de Adónis, o amante de Vénus morto por 

um porco-montês, o que não nos parece plausível, quer porque são numerosos 
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os exemplos de caça ao javali seguindo o presente modelo, quer porque 

observando a cena constata-se que a lança penetrou profundamente na 

garganta do animal, de onde jorra abundante sangue. 

Completa a cena, densa vegetação composta por árvore e arbustos, 

estando a linha do solo bem demarcada. 

Cronologia proposta 
Século IV. 

Bibliografia de referência 

Blanco Freijeiro 1978, 52, n.º 65, fig. 12 e plano 11, lám. 95-98; Guardia 

Pons 1992, 226-235, láms. 96-97. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

  65 BADAJOZ 

 Villa de Pesquero 

Mosaico com representação do mito de Orfeu sentado na rocha a tanger a sua lira 

rodeado de animais selvagens. 

Descrição 

Policromo. 

O mosaico, de grandes dimensões ocupa um espaço na uilla de Pesquero 

passível de identificar com o tablinum. Sem indicação de medidas. 

Exteriormente é percorrido por trança de quatro cabos, seguindo-se larga 

faixa preenchida por caules vegetais entrançados em espiral, com putti, aves e 

frutos nos intervalos. Uma outra moldura folhosa demarca o quadro central 

que se inscreve num octógono. Os quatro vãos triangulares que resultam da 

inclusão do octógono patenteiam crateras de onde emergem folhas e bigas 

muito estilizadas com cavalos a galope tirados de perfil conduzidas por 

personagem alada que, com uma das mãos laureia os animais com coroa de 

louros. No painel figurado, Orfeu surge sentado, enverga chiton e gorro frígio, e 

tange a sua lira.  

Por detrás da figura, a paisagem vegetativa surge muito esquemática, 

mas imprime algum dinamismo e profundidade à cena representada.  

Em torno do príncipe trácio distribuem-se, em planos distintos, diversos 

animais, a saber: garça, cavalo, cervo, javali, tartaruga, lebre, mocho, 

serpente, leão, tigre, ganso e uma outra figura quase destruída e que poderá 

ser uma cabra. 

Cronologia proposta 

Segunda metade do século IV. 

 

Bibliografia de referência 

Rubio Muñoz 1988, 67-82. 
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Lusitania 
Conuentus Emeritensis 

  66 BADAJOZ 

 Villa de Solana de los Barros 

Mosaico com cavalo vitorioso (?) e cenas de caça. 

Descrição 

A uilla de Solana de los Barros foi descoberta em 1963 e as escavações 

não tiveram continuidade. Os seus mosaicos conhecem-se apenas através de 

uma única e parcelar publicação de Sandoval (1966) e Guardia Pons afirma, a 

propósito, que se trata de uma notícia breve e deficientemente ilustrada. Sem 

indicação de medidas. 

Policromo. 

Mosaico composto por uma série de quadrados justapostos. De todos os 

registos existentes conhecem-se somente os quatro quadros que foram 

publicados, sendo que um deles, com a representação de um Amor, é 

extemporâneo à temática que temos vindo a tratar. Mas, no quadro contíguo 

pode-se ver, depois de uma árvore muito estilizada, a cabeça de um cavalo 

bem arreado e empenachado (cavalo vitorioso?), tendo o resto da composição 

desaparecido já.  

Nos outros dois painéis consegue-se vislumbrar ainda uma árvore 

sucintamente delineada e os quartos dianteiros de um cavalo, tendo ao lado 

uma personagem masculina, visto de frente que segura comprida lança. Atrás 

do caçador, vê-se um veado morto; e, no último dos registos, observa-se uma 

cena semelhante com o uenator à frente do seu cavalo tirado de perfil e, junto 

dele, um outro veado morto. 

Cronologia proposta 

Século IV. 
 

Bibliografia de referência 

Guardia Pons 1992, 236-238, láms. 103-105. 
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Lusitania 
Conuentus Scallabitanus 

  67 COIMBRA 

Conimbriga (“Casa dos Repuxos” – Mosaico 8) 

Mosaico com Sileno montado num burro. 

Descrição 

O mosaico do compartimento que abre para o pátio sul foi consolidado 

em 1951. Mede 4,65 m x 4,60 m. 

Policromo. 

O tapete divide-se em cinco painéis, sendo os dois das extremidades e os 

que enquadram os registos figurados rectangulares, o quadro central é 

quadrangular. A moldura exterior é composta de filete triplo a negro e linha de 

losangos alternando com círculos. Do lado da porta, a moldura apresenta 

trança de dois cabos. Segue-se um painel rectangular com octógonos 

adjacentes e quadrados, tendo inscritos quadrilóbulos de peltas formando 

florões, nós de Salomão, quadrados côncavos sobre a ponta e rodas dentadas 

com círculos concêntricos. Na outra ponta, o painel apresenta um esquema 

decorativo assente em octógonos adjacentes determinando quadrados sobre o 

vértice, todos eles preenchidos por rodas de peltas com nós de Salomão, 

quadrifólios e folhas lanceoladas com quadrado curvilíneo central. Separa este 

painel da zona central triplo filete pontilhado. Os painéis centrais ostentam, os 

dos extremos, decoração similar – composição de círculos secantes 

determinando quadrados curvilíneos – e ladeiam o centro do mosaico.  

Este é constituído por painel figurado, delimitado por espessa moldura 

compósita, seguindo-se um quadrado com octógono inscrito onde se patenteia, 

aliás, uma representação do Sileno – careca e barbudo, enverga uma túnica 

curta e carrega um tirso – montado num burro – desenhado a negro, à 

excepção do olho, da língua e dos arreios – conduzido pela arreata por um 

sátiro cabeludo, aqui representado como um homem jovem, também vestido 

com túnica curta e levando um pedum.  

Três arbustos estilizadamente desenhados na base enunciam a paisagem 

e suspenso sobre as personagens destaca-se ainda uma grande syrinx. 
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Cronologia proposta 

Primeiro quartel do século III. 

Bibliografia de referência 

Oleiro 1992, 98-103, n.º 8, est. 36. 
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Lusitania 
Conuentus Scallabitanus 

 68 COIMBRA 

Conimbriga (“Casa dos Repuxos” – Mosaico 9) 

Mosaico com caçadores montados a cavalo e cães a perseguir veados.  

Descrição 

Localiza-se no compartimento com acesso pela ala este do pátio sul e 

mede 7,50 m por 5,80 m. 

Policromo. A dimensão das tesselas oscila entre 1 cm e 0,5 cm nas zonas 

figuradas. 

Faixas de ligação brancas. Molduras exteriores constituídas por filetes 

triplos, em alternância de cores, que enquadram linha contínua de espinhos 

curtos. O tapete divide-se em cinco painéis, um de octógonos adjacentes que 

determinam quadrados com diversos motivos de enchimento, tais como, 

“garras”, quadrifólios, “espinhos”, quadrados curvilíneos sobre o vértice e 

círculos; enquanto os octógonos apresentam quadrados e quadrados sobre o 

vértice, quadrifólios e “coroa”. No extremo oposto, o quadro apresenta 

decoração mais simplificada, ainda que assente num esquema decorativo de 

hexágonos secantes e adjacentes que formam losangos sobre a ponta, estando 

os primeiros preenchidos com círculos, a cheio. Os três painéis restantes, de 

menores dimensões, ocupam a parte central do pavimento. Os laterais estão 

decorados de igual modo: «reticulado de faixas com quadrados direitos 

extravasantes como motivos de intercepção», tendo, como motivos de 

preenchimento, a cheio, losangos e peltas e, ainda, florões de quatro folhas de 

hera e quatro outras lanceoladas.  

O quinto painel ocupa a área central do tapete musivo e está demarcado 

por banda de composição compósita com crateras nos ângulos; seguindo-se 

moldura de trança de dois cabos e, a meio do quadrado, interpõe-se grande 

circunferência – subsistindo nos quatro ângulos do quadrado galinhas de 

água tiradas de perfil e elementos fitomórficos – delimitada por trança de três 

cabos, na qual se patenteia uma cena de caça ao veado. Ali podem-se ver dois 

caçadores montados em cavalos que perseguem – acompanhados por um cão – 

uma corça e, no lado oposto do registo circular, outros dois caçadores correm 

nos seus ginetes atrás de um veado, também na companhia de um sabujo.  
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Árvores esquemáticas, eventualmente pinheiros, e pequenos arbustos 

completam a cena. 

Cronologia proposta 

Primeiro quartel do século III. 

Bibliografia de referência 

Oleiro 1992, 104-109, n.º 9, est. 38. 
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Lusitania 
Conuentus Scallabitanus 

 69 COIMBRA 

Conimbriga (“Casa dos Repuxos” – Mosaico 11, sala das Estações) 

Mosaico das quatro estações com cenas de caça ao javali e representação de auriga 

vencedor. 

Descrição 
Mosaico com Estações, cenas de caça e auriga vencedor numa quadriga, 

localizado numa sala anexa ao œcus-triclinium, medindo 6 m por 6 m. 

Policromo. As dimensões das tesselas variam entre 0,3 e 0,8 cm nas 

figuras e 0,8 e 1 cm nos restantes elementos. 

Faixa de ligação branca e molduras exteriores de filetes triplos, faixa de 

par de sinusóides e folhas de hera. O campo está preenchido por composição 

ortogonal de octógonos secantes e adjacentes nos lados maiores, formando 

quadrados e hexágonos oblongos. Nestes elementos inscrevem-se quadrados, 

círculos e triângulos, a cheio, divididos em quatro e dois sectores e em 

alternância de cores. Moldura de dois cabos delimita o medalhão figurado e, 

no seu interior, moldura compósita define oito registos, quatro rectangulares e 

outros tantos, quadrangulares.  

Nestes últimos, nos ângulos, inscrevem-se bustos femininos alusivos às 

Estações, enquanto que nos quadros rectangulares que alternam com aqueles 

se vêem cenas de caça em narrativa continuada: três árvores espaçadas 

definem dois passos da mesma exposição, assim, um caçador, envergando 

túnica curta, conduz o cavalo à arreata e com a trela sujeita os dois cães que o 

precedem, enquanto que na sua continuação pode-se ver, também 

caminhando para a direita, um outro caçador que, apeado, segura o cavalo 

pela rédea e, na outra mão, a trela que prende o cão.  

O segundo registo está muito destruído, podendo-se ver, apenas, uma 

árvore e uma figura masculina, incompleta, e os quartos traseiros de um cão. 

No terceiro quadro, também intervalado com árvores estilizadas, dois 

caçadores e um cão levado à trela pelo homem barbado seguem o rasto de um 

javali que figura no outro extremo do rectângulo; o primeiro caçador está 

identificado pela legenda:  

SPE[C] 
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TATVS 

e o segundo pelo nome:  

SEVE 

RVS 

o último registo está bastante arruinado, podendo tratar-se, como sugere 

Bairrão Oleiro, de uma cena de captura de animais vivos com rede; o homem 

da esquerda – que esteve identificado com a legenda incompleta:  

LLVN 

C...VS 

agarra a ponta de uma corda enrolada que poderá, talvez segurar um cão que 

persegue um animal (não se podendo, pois, ajuizar a cena na sua totalidade), 

empurrando-o para a armadilha; no outro lado, uma rede pende de uma 

árvore e um caçador voltado para a esquerda – como que a encerrar o discurso 

narrativo – segura um pedum e com a outra mão gesticula, está identificado 

com o nome:  

CALI 

ME 

(R) 

VS 

o medalhão circular emerge do quadrado central, acantonado por cariátides 

que saem de cálices de acanto, e nele se patenteia, num registo nocturno com 

a abóbada celeste bem povoada de estrelas, a representação do perfil de uma 

quadriga puxada por quatro cavalos brancos, transportando um auriga 

vencedor com a palma da vitória 

Cronologia proposta 

Primeiro quartel do século III. 
 

Bibliografia de referência 

Oleiro 1992, 117-125, n.º 11, ests. 45-46; Lancha 2002, 283. 
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Lusitania 
Conuentus Scallabitanus 

 70 COIMBRA 

Conimbriga (“Casa dos Repuxos” – Mosaico 12)  

Mosaico com elefante e dromedário. 

Descrição 

O mosaico com decoração geométrica e com medalhão ostentando um 

elefante e um dromedário localiza-se no compartimento que comunica com o 

pátio norte e mede 7,52 m por 6,30 m. 

Policromo. A dimensão das tesselas varia entre os 0,6 cm, na 

constituição das figuras, e 1 cm nos restantes elementos. 

Faixas de ligação negras. As molduras exteriores compõem-se de filetes 

quádruplos, alternadamente negros e brancos. O esquema de composição de 

superfície ostenta painéis rectangulares justapostos separados por espinhas 

de peixe.  

Painel 1: rectângulos em encanastrado simples determinando quadrados, 

estando os primeiros preenchidos com tranças de dois cabos e, os segundos, 

com quadrados concêntricos, existindo, ainda, elementos em U.  

Painel 2: está dividido em duas partes desiguais, estando a menor muito 

destruída, mas ainda se pode ver uma composição de rectângulos, quadrados 

e cruzes, podendo corresponder a restauro antigo; na segunda parte 

patenteia-se axadrezado de triângulos rectângulos isósceles inscrito em 

quadrado rodeado por trapezoidais e cubos com motivos de enchimento. 

Painel 3: foi modificado por mexida antiga e inicialmente terá tido 

decoração similar à do primeiro painel. 

Painel 4: apresenta, também, duas áreas distintas, sendo a menor 

composta por quadrícula de quadrados direitos como motivos de intercepção 

transbordantes; e a maior, rematada por espinha de peixe ostenta uma 

combinação de quadrados e losangos formando cubos e trapezoidais. 

Painel 5: semelhante ao Painel 1. 

Painel 6: semelhante ao Painel 2, com excepção de uma área similar ao 

Painel 4. 
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Painel 7: idêntico ao Painel 1, ao 5 e parte do 3. 

Painel 8: parecido com o 4. 

Na parte central abre-se rotundo medalhão circular, cujos ângulos do 

quadrado no qual se inscreve foram preenchidos com florões com círculo e 

pequena cruzeta.  

A circunferência está delimitada por molduras concêntricas, seguindo-se 

um escudo de triângulos, enquanto que no círculo central se vê uma árvore 

bastante esquematizada e, em sobrepostos planos, um elefante, tirado de 

perfil, realçando-se as longas presas e a tromba levantada, e, também de lado, 

um dromedário deitado.  

Cronologia proposta 

Primeiro quartel do século III. 

Bibliografia de referência 

Oleiro 1992, 126-133, n.º 12, ests. 47-48. 
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Lusitania 

Conuentus Scallabitanus 

 71 COIMBRA 

Conimbriga (“Casa dos Repuxos” – Mosaico 15) 

Mosaico com homem a transportar um pequeno javali agarrado pelas patas traseiras. 

Descrição 

Fragmento, com 2,64 m por 0,71 m, de um pavimento musivo 

subsistente na ala sul do pequeno pátio da Casa dos Repuxos que foi 

levantado e consolidado em 1984.  

Policromo. 

Moldura exterior, com meandro de redentes e elementos em U, seguem-

se filetes triplos e a composição de superfície em linhas descontínuas de 

ampulhetas alternadas com cruzes e hexágonos secantes. No quadro figurado, 

demarcado por filetes, pode-se ver um homem visto a três quartos e com a 

cabeça de perfil.  

A personagem, que enverga túnica curta e tem as pernas protegidas por 

fasciae crurales, caminha para a direita e agarra, na mão esquerda, um 

pequeno javali pelas patas traseiras. Na mão direita, cujo antebraço 

desapareceu já na sequência de remendo antigo, segura um cesto com corda. 

Cronologia proposta 

Primeiro quartel do século III. 

Bibliografia de referência 

Oleiro 1992, 139-140, n.º 15, ests. 51-52. 
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Lusitania 
Conuentus Scallabitanus 

 72 COIMBRA 

Conimbriga (“Casa dos Repuxos” – Mosaico 1.5 e 1.7, Pátio Porticado) 

Painéis com regresso da caça e Ácteon a ser devorado pelos seus próprios cães. 

Descrição 

Este Pavimento foi descoberto em 1957, é policromo e as dimensões das 

tesselas aproximam-se de 1 cm de lado. 

1.5. Ângulo sudeste do pátio porticado – O painel é quadrado e encontra-

se delimitado por filete triplo, a negro. No interior do quadrado – acantonado 

por quadripétalos – abre-se um grande círculo, cujas molduras compósitas 

apresentam alguma complexidade. No seu interior, inscreve-se um outro 

quadrado, estando os espaços livres preenchidos com ornatos geométricos, 

porque, ao centro, forma-se novo círculo, no qual se patenteia a cena figurada.  

Trata-se, pois, de um homem que enverga túnica curta e que caminha 

entre arbustos estilizados, carregando, na mão esquerda, pequeno cesto de 

vime, enquanto que com a outra segura uma ponta do cabo de um pedum que 

leva ao ombro, enquanto que na outra extremidade pende um coelho, 

amarrado pelas patas traseiras. Um cão com coleira vermelha precede o 

homem, e o facto de ter sido representado com a língua de fora poderá indiciar 

o seu cansaço, provavelmente resultante do esforço da batida.  

1.7. ala este do pátio porticado9 – Medalhão com decoração semelhante à 

já descrita, exceptuando-se os ângulos do quadrado, nos quais se patenteiam 

golfinhos dispostos em simetria pela cauda e, entre eles, tridentes 

simplificados e lanceolados. Para Cátia Mourão, a presença dos golfinhos 

associada a este episódio trágico está plenamente justificada, na medida em 

que se está perante um contexto de morte e, nesta perspectiva, é frequente 

que: 

«tanto os tridentes com laços, como os golfinhos e os peixes aparecem 

frequentemente em monumentos funerários enquanto elementos votivos, como o 

comprovam os inúmeros sarcófagos e respectivas tampas do Museu do Vaticano. 
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9 Neste pavimento existe um terceiro medalhão, com a representação de Belerofonte a 

matar a Quimera (Oleiro 1992, 41-44, 46-47 e 49-51, n.º 1.5, ests. 5, 10 e 12). 
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Com efeito, como já foi referido (…), no imaginário grego e romano os golfinhos 

acompanhavam as almas dos mortos até às Ilhas dos Afortunados, sendo por 

isso considerados animais psicopompos e regenerescentes. É possível que a 

presença dos elementos ictiográficos se revista de uma dimensão simbólica e que 

a morte como consagração do herói seja o elemento que explica a relação dos 

dois registos»10. 

No interior da circunferência, todavia, abre-se um quadrado sobre a 

ponta, permanecendo os vãos preenchidos com elementos de cariz vegetalista. 

No interior do quadrado Actéon, de pé e envergando apenas uma capa, 

defende-se bramindo um pedum, no momento em que se começa a 

transformar em veado (podendo vislumbrar-se, apesar da destruição, as 

hastes que emergem da cabeça), de uma investida dos seus próprios cães. Na 

verdade, Actéon, tornara-se devido aos sábios conselhos do centauro Quíron 

num dos melhores caçadores, mas, vaidoso dos seus feitos gabou-se de ser 

melhor que Ártemis/Diana e a deusa, irada, transformou-o num veado, 

acabando o próprio Actéon devorado pelos seus cães.  

Cronologia proposta 

Finais do século II ou inícios do século III. 

Bibliografia de referência 

Oleiro 1992, 41-44, 46-47 e 49-51, n.os 1.3, 1.7, ests. 5, 10 e 12; Mourão 

2008, 53-55. 
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10 Mourão 2008, 55. 
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Lusitania 
Conuentus Scallabitanus 

 73 COIMBRA 

Villa do Rabaçal (Penela) 

Mosaico com auriga vitorioso. 

Descrição 

O mosaico, com cerca de 8 m por 3,5 m, reveste o corredor oeste do 

peristilo oitavado e dá acesso ao triclínio contíguo. 

Policromo. 

O quadro figurado com auriga vencedor está enquadrado pela 

representação das quatro estações, enquadradas por exuberantes molduras, 

representando os bustos femininos, na área norte do corredor a Primavera e o 

Inverno; enquanto que no topo oposto, surgem outros bustos, também 

femininos, que figuram o Outono e o Verão. Ao centro, e enquadrado pelas 

estações, abre-se um painel – muito destruído, aliás – onde se vislumbram, 

ainda, restos de uma representação do auriga vencedor. De facto, hoje 

subsiste apenas, parte de dois cavalos com as cabeças, voltadas à esquerda e 

devidamente arreadas, bem como as patas dos animais. Os dois outros 

animais que formavam a quadriga, bem como o auriga desapareceram já. 

Cronologia proposta 

Século IV. 

Bibliografia de referência 

Pessoa et alii, 1995; Pessoa 1998. 
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Lusitania 
Conuentus Scallabitanus 

  74 LEIRIA 

 Villa de Arnal 

Mosaico de Orfeu sentado na rocha a tanger a lira rodeado de animais selvagens. 

Descrição 

Descoberto em 1848 por Patrick Russell, o mosaico do Arnal foi vendido e 

levado para o estrangeiro, sendo, hoje, o seu paradeiro incerto. Integrava um 

compartimento absidal com 10,55 m por 5,45 m. 

Policromo.  

Sobre este mosaico, e para além do texto publicado na edição de 

Setembro de 1857 do Illustrated London News11, John Martin redigiu um 

artigo que veio também a ser publicado n’O Archeologo Português e que, a 

seguir, se transcreve a parte relativa ao mosaico ora em análise:  

«Todo este quarto está cheio de pavimento marchetado, a parte circular 

com um desenho de ornato de xadrez preto e branco, ao passo que a parte 

rectangular representa em differentes cores a fabula de Orpheu amansando os 

brutos, e encantando-os com a musica da sua lyra. O lobo e o porco-montês 

vêem-se alli em pé, com silencioso pasmo olhando para o tangedor; a raposa, 

deliciada com as novas sensações que experimenta, levanta-se, e põe uma pata 

no rochedo em que Orpheu está assentado, e outra pata na própria lyra; o gamo, 

a maior distancia, parece estar immovel escutando a melodia, em tanto que o 

coelhinho mostra ir correndo sem saber para onde corre, nem o que sente. Alem 

d’aquelles, há mais tres animaes, que parecem não formar parte do bruto 

auditorio, e são uma panthera no tope e um veado e alce no fundo, collocados 
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11 «The rectangular portion represents in variegated colours the story of Orpheus 

taming the savage nature of the brute creation, and charming them with the music of 

his lyre. The wolf and the wild boar are there seen standing in mute astonishment, 

gazing at the minstrel; the fox, delighted with his new sensations, actually leaps up, 

placing one fore paw on the rock on which Orpheus is seated, and the other on the 

lyre itself; the deer, at a greater distance, remains fised to the spot, listening to the 

melody; while the little rabbit seems as if running he knows not whither, nor what 

possesses him. Besides these are three other animals who do not seem to form part of 

the brut audience, viz., a panther at the top, and a stag and hind at the bottom, put 

for ornament and to fill up spece» (in Balil 1980, p. 20). 
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como objectos de ornato e para encher espaços. Os quatro cantos

quadrangulo que serve de moldura ao pittoresco painel estão embellezados c

quatro cabeças maiores do que o natural, e que, em razão do seu num

podiam representar as quatro estações». 

Cronologia proposta 

Primeira metade do século IV. 

Bibliografia de referência 

Maciel 1996, 144-146; Martin 1902, 312-319; Borges 1986, 57-6

14), est. XIV. Outros autores referem igualmente este mosaico

designadamente: Martin 1857, 254; Vasconcellos 1913, 493, fig. 57; Pi

1934, 169; Chaves 1937, 8; Lacerda 1942; Cortez 1947, 62-65; Almeida 19

111-113; e Oleiro 1965, 258. 
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Lusitania 
Conuentus Scallabitanus 

  75 LEIRIA 

Villa de Martim Gil 

Mosaico de Orfeu sentado na rocha a tanger a lira rodeado de animais selvagens. 

Descrição 

O mosaico foi descoberto em 1897 e, por intermédio de Leite de 

Vasconcelos, foi adquirido pelo então Museu Nacional de Arqueologia e 

Etnologia onde se encontra depositado. O pavimento mede 12 m por 4,20 m. 

Policromo. 

De planta absidal, o mosaico ostenta esquema decorativ omplexo. 

Assim, na abside patenteia-se um esquema de círculos e q  eles 

decorados com nós de Salomão, entrançados e florõe oldura de 

separação constituída por fila de quadrados e losang bre a ponta 

alternados. No quadro rectangular adjacente subs uema de 

octógonos e cruzes gregas desenhado por tranças de dois cabos. Toda a 

superfície se encontra profusamente decorada com elementos geométricos e 

vegetalistas, abrindo-se, ao centro, um quadro delimitado por trança de três 

cabos onde está representado o mito de Orfeu. 

A personagem, danificada na zona da cabeça, tange uma lira e está 

rodeado por algumas aves, um lacrau e diversos mamíferos, como sejam, um 

cão, um veado, um leão e um tigre fêmea. Tanto Orfeu como os animais 

surgem-nos bastante estilizados. 

Algumas interposições tesseladas divergentes do conjunto indiciam 

restauro antigo. 

Cronologia proposta 

Primeira metade do século IV. 

Bibliografia de referência 

Borges 1986, 57-62 (n.º 14), est. XIV; Cristino 1995; Maciel 1996, 147. 

Este mosaico encontra-se igualmente referido por vários outros autores, de 

entre os quais destacamos, Vasconcellos 1913, 492, fig. 257; Pinto 1934, 174; 

Chaves 1937, 21-23; Lacerda 1942; Cortez 1947, 62-65; Almeida 1962, 111-

113; Oleiro 1965, 258; Correia 1972, 238; Borges 1986, 57-62, n.º 14; e 
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Kuznetsova-Resende 2002, 289-290. 
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Lusitania 
Conuentus Pacensis 

 76 PORTALEGRE 

Villa de Torre de Palma – Monforte (no Museu Nacional de Arqueologia) 

Mosaico das nove musas associadas ao Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado 

por dois tigres fêmeas, e a dez cenas dionisíacas, teatrais e mitológicas. 

Descrição 

O mosaico ocupava um grande compartimento da uilla, identificado como 

triclinium, e mede 10,24 m por 6,35 m. Encontra-se depositado no Museu 

Nacional de Arqueologia. 

Policromo. As tesselas variam entre os 0,3 e 0,5 cm nas zonas figuradas, 

atingindo 1 cm de lado nas restantes áreas. 

Faixa de ligação envolvendo um tapete rectangular delimitado por 

moldura de meandro de suásticas de volta dupla. Banda de guilhoché, 

enquadrando nove painéis onde se patenteiam as cenas figuradas. Assim 

temos: 

Painel I: estão representadas as nove musas: primeiro, Clío, vista de 

frente, segura um ceptro; depois, Euterpe, também tirada de frente, mas com 

a cabeça a três quartos, agarra, em cada mão, uma flauta; Érato, tirada de 

frente, porém um pouco inclinada para a direita, e com a cabeça a três 

quartos, segura uma lira; Talia, tirada de frente, tem a cabeça voltada para a 

direita, e segura uma máscara de comédia; ao centro, Melpómene tem a 

cabeça voltada, cerca de três quartos, para a esquerda e flecte ligeiramente 

uma perna e segura, também, uma máscara; Urânia vista de frente e com a 

cabeça voltada, três quartos, para a direita, agarra um objecto passível, talvez, 

de identificar com um compasso; Calíope, descaída para a direita, para onde 

olha, foi tirada de frente e segura um ceptro; Polímnia, tirada a três quartos 

para a esquerda, olha o céu; e, finalmente, Terpsicora, a três quartos para a 

esquerda, ensaiando um passo de dança. 

Painel II: tem um guilhoché como moldura e, no interior do medalhão 

quadrado pode-se ver, aos cantos, folhas de vide enquadrando o tema central 

duas personagens desnudadas: um Bacante, coroado de folhas de parra, é 

visto de perfil e tem à frente uma Ménade, igualmente coroada com folhas de 

vinha. 
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Painel III: uma grinalda de louro contorna o quadrado onde se vê, 

completamente ébrio, um Sileno obeso que se apoia num sátiro, coroado de 

folhas de parra e leva uma pardália e um pedum. 

Painel IV: uma trança de quatro cabos emoldura o painel onde se podem 

ver duas Ménades descalças a dançar, tocando, respectivamente, crótalos e 

tamboril. 

Painel V: com moldura interior de xadrez, o quadro patenteia, apesar das 

lacunas, uma jovem envergando uma túnica, e um Bacante coroado de folhas 

de videira e trazendo, sobre o ombro, uma pele de animal e, com a mão 

esquerda, segura uma pardália. 

Painel VI: a respectiva moldura constitui-se a partir de uma trança de 

três cabos e, no interior do painel, pode-se ver Dafne, à esquerda e vista a três 

quartos, lança os braços ao ar e atemorizada olha para Apolo que está sentado 

num rochedo, descansando sobre uma lira. 

Painel VII: moldura com decoração diversa enquadra o painel que tem, ao 

centro, Hércules com a pele do leão de Nemeia à cintura, em queda, tentando 

amparar-se com um braço estendido sobre uma pedra, enquanto que, num 

plano secundário e parcialmente encoberto pelo herói, pode-se ver o torso de 

Mercúrio com a cabeça coberta por um pétaso; segura um pedum e tenta 

impedir a queda de Hércules. 

Painel VIII: a bordadura é em guilhoché. Medeia, concebendo infanticídio, 

brame uma espada, tendo à esquerda e um pouco mais atrás, um dos filhos; 

enquanto que um jovem de longos cabelos, segurando uma tocha e um 

chicote, corre na direcção da cena. 

Painel IX: emoldurado por meandro de suástica, o quadro oferece-nos 

uma representação de Hércules furioso a avançar para a direita, enquanto que 

a sua cabeça se volta para o lado oposto e olha para Mégara; estende o braço 

direito, cuja mão segura uma tocha que quase incendeia a cabeça das duas 

crianças. 

Painel X: com bordadura similar à do painel IV, patenteia-se num registo 

rectangular, uma representação do Triunfo de Baco. As personagens 

distribuem-se por dois grupos: no primeiro, um carro tirado de frente é 
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puxado por dois tigres – um de perfil e o outro, muito destruído, a três quartos 

–, sendo que o deus Pã segura as suas rédeas, enquanto que um jovem sátiro 

segura uma chibata. Segue no carro Baco, apenas coberto por um manto e 

coroado de parras, segurando um tirso enfeitado e uma cratera com a boca 

para baixo; atrás dele, um Bacante com coroa de heras veste túnica. Em 

segundo plano, duas Ménades, parcialmente conservadas, fazem a ligação com 

o segundo grupo que é constituído por Ménades e Bacantes, que tocam e 

dançam. 

Painel XI: Teseu, imponente, reclama o primeiro plano e investe com uma 

clava sobre Minotauro, enquanto que com outra mão segura, firmemente um 

dos cornos do monstro que cambaleia já ferido, pois da goela saem dois fios de 

sangue. A parte direita do painel está ocupada pela representação do labirinto, 

uma torre rematada por merlões.  

Cronologia proposta 

Finais do século III ou inícios do século IV. 

Bibliografia de referência 

Heleno 1962; Almeida 1975, 219-225; Oleiro 1986, 123; Kutzenova-

Resende 1989, 205-221; Guardia Pons 1992, láms. 109-118; Lancha e André 

2000, 157-213, n.º 2, est. LXV. 
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Lusitania 
Conuentus Pacensis 

 77 PORTALEGRE 

Villa de Torre de Palma – Monforte (no Museu Nacional de Arqueologia) 

Mosaico dos cavalos vencedores. 

Descrição 

O mosaico mede 5,89 m por 5,13 m. 

Policromo. As tesselas apresentam uma densidade de 90 cubos por dm2 

nas zonas geométricas, atingindo uma densidade de 150 a 200 elementos por 

dm2 nos painéis figurados. 

Faixa de ligação às paredes branca. Molduras exteriores compostas por 

faixa de triângulos denteados, banda branca e filete negro que delimita a 

composição de superfície. O campo está preenchido com meandro de 

suásticas, elaborado a partir de tranças de dois cabos sobre fundo escuro, 

intercalando-se ao longo do tapete seis painéis quadrados, delimitados por 

filetes, que se descrevem da entrada para o fundo do compartimento: 

Painel 1: cavalo em marcha, tirado a três quartos sobre a direita e o 

esbelto animal está empenachado. Na parte superior do quadro, impõe-se, 

sobre fundo negro a legenda: 

PELOPS 

Painel 2: cavalo em marcha, tirado a três quartos sobre a esquerda e 

apresenta, na coxa esquerda, um pequeno javali muito estilizado como 

possível marca de coudelaria, tem penacho na cabeça. Na parte superior 

direita do painel pode-se ver, sobre fundo escuto, a legenda:  

INACVS 

Painel 3: cavalo em marcha, visto a três quartos sobre a direita, porém a 

cabeça, coberta por penacho, foi tirada de frente. São visíveis os arreios, 

designadamente o peitoral, a testeira e o freio. Na parte superior esquerda do 

painel lê-se, sobre fundo escuro:  

LENOBATIS 

Painel 4: cavalo parado, visto a três quartos sobre a esquerda e tem 

penacho na cabeça e ostenta na coxa esquerda um caule de milho-miúdo, 
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igualmente como possível marca. Na parte superior do painel evidencia-se, 

sobre fundo escuro, a legenda:  

LENEVS 

Painel 5: cavalo com penacho na testa em marcha, visto a três quartos 

sobre a direita. Na parte superior direita do quadrado permanece, sobre fundo 

escuro, a legenda:  

HIBERVS 

Painel 6: o último dos painéis, centrado à largura do pavimento, repete o 

axadrezado patente na soleira da porta do compartimento, contribuindo, de 

modo inequívoco, para o encontro de uma linha de continuidade e equilíbrio 

do conjunto desenhado. 

Cronologia proposta 

Finais do século III ou século IV. 

Bibliografia de referência 

Heleno 1962; Almeida 1975, 219-225; Oleiro 1986, 123; Guardia Pons 

1992, láms. 120-124; Lancha e André 2000, 248-267, n.º 14, ests. LXXXIX-

XCIV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

185

 



 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVUR 

 

186
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Lusitania 
Conuentus Pacensis 

 78 ESTREMOZ 

Villa de Santa Vitória do Ameixial 

Mosaico Báquico com pantera a beber numa taça e representação de répteis e outros 

animais marinhos. 

Descrição 

A uilla de Santa Vitória do Ameixial foi escavada, em 1915, por Luís 

Chaves e o mosaico báquico então posto a descoberto mede 7,86 m por 5 m. 

Policromo. 

Actualmente dado como desaparecido, Cristina Moreira de Sá, no 

entanto, incluiu na sua dissertação sobre mosaicos romanos a seguinte 

descrição do leopardo inscrito num quadrado12:  

«A sala media 8,02 m por 5 m. O mosaico foi encontrado durante as 

escavações de 1915, por um funcionário do Museu Etnológico. Media 7,864 m 

por 5 m cobrindo portanto toda a sala em largura, e deixando uma faixa vazia de 

0,156 m no que respeita ao comprimento. 

O mosaico tinha como cercadura uma faixa branca com losangos 

vermelhos de 0,65 m de diagonal maior, que por sua vez tinham interiormente 

uma decoração simples de cruzes. À volta desta faixa, duas séries de 

semicírculos de 0,16 m de diâmetro. A decoração do campo consta de duas 

partes: uma, a superior e menor, é formada por desenhos geométricos, e a 

segunda, a maior, por desenhos geométricos e figurativos. 

Na primeira hexágonos, trapézios e triângulos isósceles ocupam todo o 

espaço. As cores empregues são o branco, o preto e o vermelho. A decoração 

destas figuras é muito variada, apenas se repetem três ou quatro motivos. Os 

motivos são flores, corações, denteados, semicírculos, cruzes, etc. 

Na segunda parte, a mais importante, há duas figuras centrais e à volta 

das quais todo o resto da decoração se subordina por assim dizer. A primeira é 

um hexágono com uma coroa de louros e umas letras desenhadas: 

KAF 

CTF 

A segunda é um quadrado com um leopardo a beber numa taça, tema 

frequente na musivária romana associado à temática dionsíaca. 
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Apoiando-se aos quatro cantos do quadrado estão quatro trapézios 

preenchidos por um golfinho; uma serpente; outro golfinho; e dois chocos. Ao 

lado dos dois trapézios que têm os chocos e a serpente, há outros dois com aves 

poisadas em ramos (…) os elementos geométricos restantes são preenchidos por 

uma decoração variada: ornamentos peltiformes, cruzes, rosáceas, etc.». 

Em relação ao desenvolvimento da legenda que consta num dos 

desenhos de Chaves, inscrita numa coroa de louros no interior e um 

hexágono, Lancha propôs a seguinte leitura: 

K(OLONIA) A(UGUSTA) F (? – ou sic E para Ebora ou Emerita –) 

C (?– inicial do nome do mosaísta –) T(ESSELATUM PAVIMENTUM) F(ECIT) 

Cronologia proposta 

Século IV. 
 

Bibliografia de referência 

Chaves 1916, 14-117; Chaves 1938; Sá 1959, 78-80; Lancha 1984, 45-

61; Oleiro 1986, 122; Guardia Pons 1992, figs. 36-37; Mourão 2008, 89-91. 
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Lusitania 
Conuentus Pacensis 

  79 BEJA 

 Mértola (Myrtilis Iulia) – Pórtico  

Mosaico dos leões afrontados e uenationes. 

Descrição 

Policromo. 

O mosaico do pórtico encontra-se estruturado através da sucessão de 

vários painéis figurados, conforme a descrição que se segue: 

Painel dos leões afrontados – muito incompleto, podendo ver-se as patas 

de dois animais passíveis de identificar com dois leões, os quais – pela 

disposição dos membros e vestígios do que parece ser uma juba – estariam 

afrontados. 

Painel da cena de caça – painel de maiores dimensões, ainda que muito 

destruído, no qual se vislumbram – enquadrados por espessa moldura de 

círculos entrelaçados preenchidos com flores e um pato –, vestígios de profusa 

decoração vegetal e animal, onde se patenteiam, apesar do elevado nível de 

destruição, diversos mamíferos, tais como, uma lebre (incompleta), uma leoa 

que amamenta uma serpente, veado, um leopardo e um leão que atacam 

cabras (?). 

Painel dos leões afrontados – tal como sucede no painel do lado oposto, 

os leões, tirados de perfil e com as caudas ao alto, promovem uma simetria 

cujo eixo se constrói a partir da árvore da vida – formada a partir de duas filas 

de tesselas que simulam o tronco, sobre o qual pende uma copa semicircular 

com dois níveis de folhas –, permanecendo o restante espaço, em manifesto 

horror vacui, decorado com pequenos ramos folhosos.  

Painel com moldura de peltas – este quadro está muito destruído, 

conservando-se, apenas, parte da moldura exterior adornada com linha de 

peltas. 

Cronologia proposta 

Finais do século V ou inícios do seguinte/séculos VI ou VII. 
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Bibliografia de referência 

Lopes 2003, 17-28; Idem 2004, 104-105; Maciel 2005, 324-325. 
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Lusitania 
Conuentus Pacensis 

  80 BEJA 

  Mértola (Myrtilis Iulia) – Pórtico  

 Mosaico com caçador, montado num cavalo, segurando um falcão. 

Descrição 

Policromo. 

Mosaico muito destruído, do qual se conserva apenas parte da moldura 

exterior, composta por espiral de folhagem com quadrados denticulados nos 

intervalos. Depois de filetes de demarcação, abre-se o quadro central figurado. 

Ali, apesar de grandes lacunas ainda é possível vislumbrar-se parte de uma 

cena venatória.  

Assim, pode-se ver, montado num cavalo – do qual subsistem apenas os 

quartos traseiros e a cauda –, parte do caçador que, enluvado, segura um 

falcão. Outros elementos surgem dispersos por entre densa folhagem, como 

sejam, uma avestruz (ou abetarda), um grou, um pato, um faisão (?) e a 

cabeça de uma corsa. 

Cronologia proposta 
Finais do século V ou inícios do seguinte (segundo Lopes)/séculos VI-VII 

(segundo Maciel). 

Bibliografia de referência 

Lopes 2003, 17-28; Lopes 2004, 108-111; Maciel 2005, 324-325. 
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INSCRIÇÕES, MARCAS DE COUDELARIAS E/OU PROFILÁTICOS PATENTES NOS MOSAICOS  

 
 
 

n.º mosaísta/ 
encomendante quadriga/cavalo auriga/venador 

 
coudelaria/símbolo 

profilático 
 

cão inscrição 
funerária 

inscrição 
báquica outras 

02 

 

   

 

EVROS 

ZEFYRVS 

NOTVS 

BOREAS 
 

   

06 

 
 

AMORIS 

 

 
 

 

    

09  

 

TAGUS 

EUFRATA 

NO[TUS(?) 

[HI]SEM 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

13 
 
 

  
DUL/CITIVS 

 

     



n.º mosaísta/ 
encomendante quadriga/cavalo auriga/venador 

 
coudelaria/símbolo 

profilático 
 

cão inscrição 
funerária 

inscrição 
báquica outras 

14 
R. 

[---]ON. F[---] 
 

       

18 
 

FORTVNATVS 
 

       

23 

  
Quadriga n.º 1 

BOTROCA 
ISCOLASTICUS 

REGNATOR 
FAMOSUS 

 
Quadriga n.º 2 

PYRIPINUS 
ARPASTUS 
EUFRATA 

EUSTOLUS 
 

Quadriga n.º 3 
[---]ISUS 
[---]IUS 
[---]US 

[---]VOR 
 

Quadriga n.º 4 
ERIDANUS 
ISPUMEUS 

PELOPS 
LUCXUR[IOSUS?] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCO[RDI] 
CONCOR[DI] 

 
 
 
 

CONCORDI 
CONCORDI 

 
 
 
 

NICETI 
 
 

     



n.º mosaísta/ 
encomendante quadriga/cavalo auriga/venador 

 
coudelaria/símbolo 

profilático 
 

cão inscrição 
funerária 

inscrição 
báquica outras 

24 
 

CECILIANUS. 
FICET 

 
Quadriga n.º 1 

EUPLIUM (funal?) 
 

Quadriga n.º 2 
PATINICUS 

(funal?) 
 

Quadriga n.º 3 
TORAX (funal?) 

 
Quadriga n.º 4 
PANTARACUS 

(funal?) 
 

 
 

LIMENIUS 
 
 

CALIMORFUS 
 
 
 

POLISTEFANUS 
 
 

FILOROMUS 

   

 
 

27 
 

LEONTI VITA 
 

       

28 

    

 
 

    

33 

  
THALAS 
SIVS QVI 
VENATOR 

 

 

LATERAS 
NIMBVS 

 

   

37 

   

 

    

[PEGA]SVS 
BELLEREFONS 

QV/ME/RA 
 



n.º mosaísta/ 
encomendante quadriga/cavalo auriga/venador 

 
coudelaria/símbolo 

profilático 
 

cão inscrição 
funerária 

inscrição 
báquica outras 

39 

    
 

 
 
 

    

46 

 

MASCEL 
 

MARCIANUS 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLI[O] 
EUTERPE 
URANIA 

POLYPNIA 
KALIOPE 

[MELPOMENE] 
[TALIA] 

 

45 

     
 

ANTONIA 
VETIAVIX 

ANN… MVIII 

 
 

  

46  
  

MARCIANUS 
 

     

55 

 

OFICINA 
VALERIANI 

 

     
RESCI 

SELENVS 
 

 



n.º mosaísta/ 
encomendante quadriga/cavalo auriga/venador 

 
coudelaria/símbolo 

profilático 
 

cão inscrição 
funerária 

inscrição 
báquica outras 

56 

 

EX OFFICINA 

ANNI PONI 

 

       

57  

 

 

ILVMINATOR 

 

 
 
 

PAVLVS NICA 

 

MARCIANVS 
NICHA 

 

 

 

GETVLI 

 

 

 
 
 

    

61 

 

(N)ARCISSVS 

DELFI(VS) 

 
PAFIVS 

 
 
 
 
 
 

MARIANVS 

 

 
 

ERAE 

EOD 

 

    

 
64 
 

       VIRAN[VUS] 
HESTAS 

AVTVMNVS 
HIB[ENIUS] 

 



n.º mosaísta/ 
encomendante quadriga/cavalo auriga/venador 

 
coudelaria/símbolo 

profilático 
 

cão inscrição 
funerária 

inscrição 
báquica outras 

69   
SPE[C]TATVS 

SEVE/RVS 

LLVN/ C...VS 

CALI/ME/(R)/VS 
 

     

77 

  
PELOPS 

 
 

INACVS 
 

LENOBATIS 
 

LENEVS 

 

HIBERVS 

 

  
 

 
 
 

 

    

78 
KAF 

CTF (?) 
 

     

 

 

 
 
 
 



TABELA CRONOLÓGICA DOS MOSAICOS 
   

  SÉCULO I SÉCULO II SÉCULO III SÉCULO IV SÉCULO V SÉCULO VI SÉCULO VII 
22  

Fragmento de emblema 
policromo, de tradição 
helenística com um gato 
que se prepara para 
atacar uma ave. 
 
Emporium (Museu 
Arqueológico de 
Barcelona) 
 

      

41  

 
 

Mosaico culinário (Marbella) 
 

     

36   

 
 
Mosaico da Loba e os Gémeos 
(Alcolea, Córdoba) 
 

     

30   

 
 

Mosaico da Loba e os Gémeos 
(Villacarrillo) 

 

     

52   

 
 

 
 

Mosaico do Triunfo de Baco e 
representação de Orfeu e Dióro 
Castor, domador de cavalos 
(Colonia Augusta Firma Astigi) 

 

     

62   

 
 

Mosaico com representação do 
Rapto de Europa por Zeus 
disfarçado de touro (Emerita 
Augusta) 

 

     

26   

 
 

Mosaico com suplício de Dirce 
(Sagunto) 

 

     

50   

 
 
Mosaico com Suplício de Dirce 
amarrada ao touro (Astigi) 
 
 

     

14   

 
 
Triunfo de Baco que segue num 
carro transportado por dois tigres 
(Andelos) 
 

     

16   

 
 
Mosaico com Triunfo de Baco, 
conduzido por carro puxado por 
dois tigres fêmeas Saragoça 
(Caesaraugusta) 
 

     

10   

 
 
Mosaico com representação de um 
urso (Astorga) 

 

     



  SÉCULO I SÉCULO II SÉCULO III SÉCULO IV SÉCULO V SÉCULO VI SÉCULO VII 
25   

 
 

Mosaico com Baco menino montado numa pantera (Sagunto) 
 

    

43   

 
 

Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por 
dois tigres (Italica) 

 

    

67   

 
 

Mosaico de Sileno montado num burro (Conimbriga) 
 

    

68   

 
 

Mosaico com caçadores monta os a cavalo e cães a d
perseguir veados (Conimbriga) 

 

    

69   

 
 

Mosaico com auriga vencedor (Conimbriga) 
 

    

70   

 
 

Mosaico com elefante e dromedário (Conímbriga) 
 

    

72   

 
 

 
 

Painéis com Ácteon  a ser devorado pelos seus próprios cães e 
regresso da caça (Conímbriga) 

 

    

71   

 
 

Mosaico com homem a transportar um leitão agarrado pelas 
patas traseiras (Conimbriga) 

 

    

51    

 
 

Mosaico de tema báquico 
destacando-se a 
representação de um 
Tigerreiter (Colonia 
Augusta Firma Astigi) 

 

    

42    

 
 

Mosaico com representação 
de Baco menino a cavalgar 
uma pantera e javali 
 (Itálica) 

 

    

31    

 
 

Mosaico do Auriga 
Vencedor, conduzindo uma 
quadriga (Cordoba) 

 

    

48    

 
 
Mosaico com aurigas 
vencedores, as quatro 
estações, cão a perseguir 

    



  SÉCULO I SÉCULO II SÉCULO III SÉCULO IV SÉCULO V SÉCULO VI SÉCULO VII 
um javali e outro cão atrás 
de uma lebre e delfins 
(Colonia Aelia Augusta 
Italica) 

 
54    

 
 

Mosaico com leão 
 (Dos Hermanas) 

 

    

12    

 
 

Mosaico com Triunfo de 
Dioníso, conduzido num 
carro puxado por duas 
panteras (Liédena) 

 

    

34    

 
 

Mosaico com Triunfo de 
Baco, conduzido num carro 
puxado por dois tigres 
(Cabra) 

 

    

58    

 
 

Mosaico vindimário, Orfeu 
a tocar a sua lira rodeado 
de animais silvestres, 
representação de cariz 
nilótico com hipopótamo, 
cenas de luta, cortejo 
báquico e uenatione 
(Emerita Augusta) 

 

    

47    

 
 
Mosaico com figuras 
mitológicas, aves e quadro 
com cena venatória? 
(Colonia Aelia Augusta 
Italica) 
 

    

13    

 
 

Mosaico de Dulcitius, montado a cavalo, a caçar uma cerva 
(Ramallete) 

 

   

24    

 
 

Mosaico com cenas de circo e [Belerofonte a matar a Quimera] 
(Torre de Bell-Lloch) 

 

   

46    

 
 

Mosaico com cenas de circo, representação de musas e outras 
figuras mitológicas e animais silvestres e fantásticos (Colonia 
Aelia Augusta Italica) 

 

   

49    

 
 

Mosaico com Triunfo de Baco, conduzido num carro puxado por 
dois tigres (Astigi) 

 

   

59    

 
 

Mosaico de Orfeu (?) com leão (Emerita Augusta) 
 

   

76    

 
 

Mosaico das nove musas associadas ao Triunfo de Baco, 
conduzido num carro puxado por dois tigres fêmeas, e cenas 
dionisíacas, teatrais e mitológicas (uilla de Torre de Palma) 

   



  SÉCULO I SÉCULO II SÉCULO III SÉCULO IV SÉCULO V SÉCULO VI SÉCULO VII 
 

77    

 
 

Mosaico dos cavalos vencedores (uilla de Torre de Palma) 
 

   

33    

 
 

Cena de uenatio com caçador a cavalo acompanhado pelos seus 
cães – uilla extra-muros (Córdoba) 

 

   

27     

 
 

Mosaico com Triunfo de 
Dionisos (Tarraco) 

 

   

15     

 
 

Mosaico com alusão a uenatio 
em anfiteatro 
(Villa de Camino de Albalate) 

 

   

18     

 
 

Mosaico de Fortunatus com 
representação de uma lebre, 
uilla Fortunatus (Fraga) 

 

 
 

  

29     

 
 

Mosaico com panteras (Puente 
de la Olmilla) 

 

   

23     

 
 
Mosaico circense com corrida 
de quadrigas – Mosaico de 
Barcino (Barcelo a) n

 

 
 

  

20     

 
 

Mosaico com auriga vencedor, 
uilla del Val (Alcalá de Henares) 
 

 
 

  

57     

 
 

 
 

Mosaico dos quatro ventos, com 
representação de bacantes (?) e 
uma pantera e dos aurigas 
vencedores Paulus e Marcianus 
(Emerita Augusta) 

 

 
 

 

  

61     

 
 

 
 

Mosaico com representação do 
auriga vencedor e Marianus, 
montado no cavalo Pafius, a 
caçar um cervo, e outra cena 
similar (Emerita Augusta) 

 

   

73     

 
 

 
 

  



  SÉCULO I SÉCULO II SÉCULO III SÉCULO IV SÉCULO V SÉCULO VI SÉCULO VII 
Mo – 

uilla do Rabaçal (Penela) 
saico com auriga vitorioso 

 
3
 

9     

 
 

Fragmento de mosaico com 
cavalo a tirar um carro (Torrox 
– Málaga) 

 

 
 

  

32     

 
 

Mosaico do rapto de Europa por
Zeus disfarçado de touro (uill

 
a 

de Fernán Núñez – Alcolea) 
 

 
 

  

35     

 
 

Mosaico com triunfo báquico 
(uilla de Fuente Álamo) 

 
 

  

 
17     

 
 

Mosaico com Orfeu entre os 
animais (Zaragoza) 

 
 

 
 

  

74     

 
 
Mosaico de Orfeu sentado na 
rocha a tanger a lira rodeado de 
animais silvestres, uilla de Arnal 

eiria) (L
 

   

75     

 
 

Mosaico de Orfeu sentado na 
rocha a tanger a lira rodead
animais silvestres, u

 
o de 

illa de 
Martim Gil (Leiria

 

   

28     

 
 
Mosaico com cenas cinegéticas, 
a pé e a cavalo, cenas bíblic
representação das Quatro 
Estações, e os retratos d
augustus Magnencio e 
Constâncio II e dos caeser 
Vetranion e D

as, a 

os 

ecencio (uilla de 
entecelles) C

 

   

3
 

8     

 
 

Mosaico com cena de caça e 
[Belerefonte, montado no cava
Pégaso, a

lo 
 matar a Quimera], 

Málaga 
 

   

04     

 
 

Mosaico com cenas de caça,
e a cavalo, uenationes co
predadores a perseguir 
herbívoros e o mito de Atalan

 a pé 
m 

ta e 
Meleagro (Cardeñajimento) 

 

   

05     

 

   



  SÉCULO I SÉCULO II SÉCULO III SÉCULO IV SÉCULO V SÉCULO VI SÉCULO VII 
 

Mosaico com retratos, as q
estações e cenas de caça 
(Pedrosa d

uatro 

e la V a – La 
Olmeda) 

ej

 
06     

 
 

Mosaico de Ocea o e do cn avalo 
Amoris (uilla de Dueñas) 

   

 
09     

 
 

Mosaico com cavalos – uilla de 
Aguilafuente (Segovia) 

   

 
11     

 
 

Mosaico com representação de 
caçada, com cavalo investin
sobre um ce

do 
rvo ampo de 

Villavidel) 

   

(C

 
38     

 
 

Mosaico com representação de 
uenatione, com carnívoros a 
perseguir herbívoros (Málaga) 

 

   

44     

 
 

 
 

Mosaico com javali, cão, cavalo 
e aves (Italica) 

   

 
45     

 
 

Mosaico sepulcral de Antonia 
Vetia com a representação, entre
outros ele

 
mento e um cavalo 

(Italica) 

   

s, d

 
21     

 
 

Fragmento de mosaico com cena 
de uenatio em an teatro (Villa 
de El Reguer) 

   

fi

 
54     

 
 

 
 

Mosaico circense com corrida
carros (Cortijo de 

 de 
Paterna – 

Paradas) 

   

 
63     

 
 

Mosaico com caçador, a cavalo, 
a matar uma pan era (uilla de El 
Hinojal) 

 

   

t

64     
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ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVR: Mamíferos nos mosaicos romanos da Península 
Ibérica, Maria Teresa Caetano 
 

Com o estudo dos mamíferos representados nos mosaicos romanos da Península Ibérica,  
foi possível estabelecer seriações homogéneas, por tipo ou espécie. Foi também possível 
entender qual o papel desempenhado pelos animais na Antiguidade, até porque 
assumiram neste contexto  um lugar que ultrapassou o simples registo figurado. 
Constatou-se a existência de diferentes níveis de representatividade, cuja iconologia 
ultrapassou o mero aparato social, bem como registos específicos de índole diversa. De 
facto, os mamíferos desempenharam um importante papel nas sociedades Antiga e  
Tardo-Antiga, adquirindo um estatuto próprio que conduziu à sua representação, sob 
diversas formas, nos mosaicos. Os mamíferos assumiram, pois, um lugar destacado na 
sociedade, cultura, mentalidade e economia, justificando a sua presença nos mosaicos 
que pavimentavam espaços públicos, domus e uillæ. 
Afigurou-se-nos, por outro lado, importante efectuar uma leitura formal dessas 
representações e perceber se, no lato período considerado, sofreram ou não 
modificações substantivas no modo de as construir. Ou seja, se a introdução da 
policromia e a evolução do gosto e, consequentemente, do desenho contribuíram para a 
obtenção de níveis representativos distintos e, ainda, se existem, por exemplo no debuxo 
dos animais, elementos constantes e que, aprioristicamente permitam realizar uma 
identificação ou associações inequívocas, assim como  as mudanças operadas na 
aparência e significado dessas representações, isto já em plena Antiguidade tardia. 
 

 
ANIMALIA QVÆ LACTE ALVNTVR: Mammals in Roman mosaics of Iberian 
Peninsula, Maria Teresa Caetano 
 
With the study of mammals represented in Roman mosaics of Iberian Peninsula, it was 
possible to establish homogeneous groups by type or species. It was also possible to 
understand the role-played for animals in antiquity, because made in this context a place 
even beyond the simple registration figuratively. It was found to different levels of 
representation, which iconology surpassed mere social apparatus, as well as records of 
specific various kinds. In fact, mammals have played an important role in Ancient 
societies, acquiring a statute, which led to their representation in various forms, in the 
mosaics. The mammals assumed, therefore, an important place in society, culture, 
mentality and economy, justifying their presence in mosaics pavement public spaces, 
domus and uillæ.  
It appeared to us, however, important to perform a formal reading these representations 
and see if, in the broad period, experienced or not substantive changes in the way of the 
building. Or That is, if the introduction of polychromic and the evolution of taste and 
consequently, the design helped to achieve levels representative and distinct, even if 
they exist, for example in showing sketch animals, and contained elements that allow a 
priori make an unequivocal identification or associations, as well as changes effected in 
appearance and meaning of these representations, that already in full late antiquity. 
 
  


	0_capa B cópia
	01_INTRODUCAO cópia
	*
	Os jogos tinham o seu começo logo pela manhã e, não raras vezes, alongavam-se pela noite dentro. Assim sendo, e muito particularmente nos grandes jogos, ocupava-se a matina com venações, a pausa de almoço era aproveitada para a execução dos condenados e a tarde era dedicada aos ludi mais importantes, isto é, os combates de gladiadores. O público passava, pois, o dia na arena, conforme o comprovarão diversos esgrafitos de tabuleiros de jogos, com os quais se deveriam entreter nas pausas dos programas. A afficion por este ludus era tão significativa que se plasmaram também em múltiplos objectos de uso comum, decorativo e ou funerário/votivo, cenas de gladiatura que, tal como sucedeu com os ludi circenses, se difundiram através de uma “proto-indústria” bem organizada, com o recurso – no que concerne sobretudo à estatuária – ao cinzel do escultor, ao molde da olaria ou à têmpera da forja.

	02_METODO cópia
	03_ O ENLEIO DE CLIO cópia
	04_DEUS ECCE DEUS cópia
	04_Imag_Baco cópia
	04_Imag_Orfeu cópia
	05_Imag_Auriga cópia
	05_Imag_Cavalo cópia
	05_Imag_Circo cópia
	05_PANEM ET CIRCENSIS cópia
	06_AVT VINCERI AVT MORI cópia
	*
	Os jogos tinham o seu começo logo pela manhã e, não raras vezes, alongavam-se pela noite dentro. Assim sendo, e muito particularmente nos grandes jogos, ocupava-se a matina com venações, a pausa de almoço era aproveitada para a execução dos condenados e a tarde era dedicada aos ludi mais importantes, isto é, os combates de gladiadores. O público passava, pois, o dia na arena, conforme o comprovarão diversos esgrafitos de tabuleiros de jogos, com os quais se deveriam entreter nas pausas dos programas. A afficion por este ludus era tão significativa que se plasmaram também em múltiplos objectos de uso comum, decorativo e ou funerário/votivo, cenas de gladiatura que, tal como sucedeu com os ludi circenses, se difundiram através de uma “proto-indústria” bem organizada, com o recurso – no que concerne sobretudo à estatuária – ao cinzel do escultor, ao molde da olaria ou à têmpera da forja.

	07_ CYNEGETHICA cópia
	08_ANIMALIA cópia
	09_PERCURSOS SINGULARES cópia
	10_CRIPTO HIST cópia
	11_CONCLUSAO cópia
	12_BIBLIOGRAFIA
	AGHION, I., BARBILLON, C. e LISSARRAGUE, F. (2003) – Héroes y dioses de la Antigüedad. Guía Iconográfica. Madrid: Alianza Editorial.
	AGOSTINHO, Santo (1984) – Confissões. Braga: Editorial A. I. – Porto.
	CASTELLI, Patrizia (2006) – A estética do Renascimento. Lisboa: Editorial Estampa.
	CEBALLOS HORNERO, Alberto (2002) – «Semblanza de los Profesionales de los Espectáculos. Documentos en Hispania», in Ludi Romani – Espectáculos en Hispania Romana, Museo de Arte Romano. Ministerio de la Cultura: Museos Estatales (museoarteromano.mcu.es).
	CEBALLOS HORNERO, Alberto (2004) – Los Espectáculos en la Hispania Romana: La Documentación Epigráfica, 2 tomos, in Cuadernos Emeritenses – 26. Mérida: Museo Nacional de Arte Romano.
	E
	EDMONDSON, Jonathan (2002) – «Public Spectacles and Roman Social Relations», in Ludi Romani – Espectáculos en Hispania Romana, Museo de Arte Romano. Ministerio de la Cultura: Museos Estatales (www.museoarteromano.mcu.es).
	GROS, Pierre (2002) – «La Fonction Politique des Monuments du Spectacle dans de Monde Romain sous de Haut-Empire», in Ludi Romani – Espectáculos en Hispania Romana, Museo de Arte Romano. Ministerio de la Cultura: Museos Estatales (museoarteromano.mcu.es).
	HELENO, Manuel (1962) – A “Villa” Lusitano-Romana de Torre de Palma (Monforte). Lisboa.
	HOMERO (2006) – Ilíada [Tradução de Francisco Lourenço]. Lisboa: Livros Cotovia.
	HOMERO (2006) – Odisseia [Tradução de Francisco Lourenço]. Lisboa: Livros Cotovia.
	HOYO, Javier del (2002) – «Cursu certari. Acerca de la afición cinegética de Q. Tullius Maximus (CIL II 2660)», in Faventia, 24/1. 69-98.

	MELCHOR GIL, Enrique e RODRÍGUEZ NEILA, Juan Francisco (2002) – «Sociedad, Espectáculos y Evergetismo en Hispania», in Ludi Romani – Espectáculos en Hispania Romana, Museo de Arte Romano. Ministerio de la Cultura: Museos Estatales (museoarteromano.mcu.es).
	MORILLO CERDÁN, Angel e MARTINÉZ HERNANDÉZ, Esperanza (2005) – «El Ejército en la Península Ibérica. De la “Arqueología Filológica” a la Arqueologia Militar Romana», in Estúdios Humanísticos. Historia, n.º 4, 177-207.
	O
	OELKE, H. – Antigüedad genotipos de caballos (www.sorraia.org/folheto.htm). 
	RAMALLO ASENSIO, Sebastián (2002) – «La Arquitectura del Espectáculo en Hispania: Teatros, Anfiteatos y Circos», in Ludi Romani – Espectáculos en Hispania Romana, Museo de Arte Romano. Ministerio de la Cultura: Museos Estatales (www.museoarteromano.mcu.es).
	RODRIGUES, Nuno Simões (2005) – Mitos e Lendas: Roma Antiga. Lisboa: Livros e Livros.
	RODRÍGUEZ MARTÍN, F. Germán e CARVALHO, António (2008) – «Torre Águila y las villas de la Lusitania hasta el occidente atlántico» in Las villae tardorromanas en occidente del Imperio: arquitectura y función (IV Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón). Polígono de Somonte: Ediciones Trea, S.L., 301-344.
	RUCQUOI, Adeline (1995) – História Medieval da Península Ibérica. Lisboa: Editorial Estampa.

	T
	TEJA, Ramón (2002) – «Espectáculos y Mundo Tardío en Hispania», in Ludi Romani – Espectáculos en Hispania Romana, Museo de Arte Romano. Ministerio de la Cultura: Museos Estatales (museoarteromano.mcu.es).
	VIDAL GUZMÁN, Gerardo (2007) – Retratos de la Antigüdad Romana y la Primera Cristiandad. Madrid: RIALP.
	VIDAL, Cesar (2002) – «De Ben-Hur a los Tres Días Del Gladiador: los Ludi en la Literatura y el Cine», in Ludi Romani – Espectáculos en Hispania Romana, Museo de Arte Romano. Ministerio de la Cultura: Museos Estatales (www.museoarteromano.mcu.es).
	VIRGÍLIO (1825) – Eclogas (Nova tradução com notas e huma noticia da vida do Poeta). Porto: Typ. de Viuva Alvarez Ribeiro & Fillhos.
	VIRGÍLIO (1999) – Bucólicas, Geórgicas, Eneida [Tradução do Latim por Agostinho da Silva]. Lisboa: Temas e Debates.
	W
	WAGNER, Carlos G. (2005) – «Fenicios en el Extremo Ocidente: conflicto y violência en el contexto colonial arcaico», in Revista Portuguesa de Arqueologia, vol. 8, n.º 2. Lisboa: IPA, 177-192.
	WARD-PERKINS, Bryan (2006) – A Queda de Roma e o Fim da Civilização. Lisboa: Alêtheia Editores.


	13_ICONOGRAPHIA
	Anexo B
	AnexoA
	ANEXOS-separador
	Resumo

