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1. Considerações prévias 

 O estudo que seguidamente apresentamos centra-se num conjunto de lucernas 

romanas recuperados na Praça da Figueira (Fig. 6), alvo de intervenção arqueológica 

entre os finais dos anos 50 do século XX e o início do século XXI. Estas intervenções 

resultaram na descoberta de uma sucessão de contextos ocupacionais urbanos, com uma 

diacronia cronológica que se terá iniciado na Idade do Ferro, prolongando-se até à 

Época Moderna do Hospital Real de Todos-Os-Santos, desmantelado em 1773, após ter 

sido severamente danificado pelo terramoto de 1755. Entre estas duas balizas, foram 

detectados momentos urbanísticos de Época Islâmica, com a presença de um bairro 

habitacional que se sobrepunha a uma sucessão estrutural de Período Romano Imperial, 

de onde foi recuperada a totalidade da colecção aqui analisada. 

 A escolha destes materiais deve-se ao facto de ser uma família cerâmica que tem 

sido pouco estudada nos contextos da civitas de Felicitas Iulia Olisipo, sendo 

normalmente relegada para segundo plano perante outros do mesmo período 

cronológico. 

 A necessidade de iluminação, é algo que hoje em dia temos como garantida, 

graças às diferentes formas que as sociedades contemporâneas têm hoje para alumiar os 

espaços interiores e exteriores. Para a sociedade romana, essa necessidade não era 

diferente, e deu azo a que se fomentasse uma indústria oleira que incluísse na sua 

produção cerâmica de iluminação. Esta actividade teve uma grande difusão por todo o 

império romano, dando origem a um espectro extenso de variantes morfológicas e 

decorativas. A lucerna é assim, um objecto de estudo que nos permite datar contextos 

romanos com bastante precisão, pois a sua funcionalidade é exclusiva para a 

iluminação. 

 Um dos objectivos deste estudo é a análise formal de um vasto conjunto de 

lucernas, assim como dos contextos onde surgiram. Desta forma pretendemos 

compreender a presença romana, onde hoje se situa a Praça da Figueira, assim como 

qual o lugar que ocupava no espaço urbano de Olisipo. Tencionamos ainda articular as 

conclusões tipológicas e cronológicas que este conjunto nos fornece, com a dinâmica da 

produção e do comércio deste tipo de cerâmica. 
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 Para chegarmos a essa observação, apresentaremos como ponto de partida a 

identificação da análise formal e iconográfica presente, de modo a compreendermos a 

difusão das lucernas pelo império romano, e consequentemente pela cidade de Olisipo. 

1.1. Metodologia  

 As lucernas que trataremos neste estudo provêm das intervenções realizadas em 

1961/1962 assim como da campanha que decorreu entre 1999 e 2001 na Praça da 

Figueira (Fig.7). 

 Analisaremos a totalidade do conjunto de lucernas independentemente das suas 

dimensões, grau de preservação ou fragmentação, e contextos de onde foram recolhidos. 

 O universo de lucernas corresponde a um total de 342 fragmentos, sendo 59 

pertencentes às campanhas realizadas em 1961/1962 (17,3%), e 283 recuperadas das 

intervenções de 1999/2001 (82,7%).  

 Achamos importante dividir este estudo em duas partes, de modo a compreender 

um âmbito mais amplo das lucernas, abrangendo os aspectos de produção, 

comercialização, consumo e utilização destes materiais.  

 Assim, numa primeira parte, dissertaremos um pouco sobre as funções 

atribuídas pelas comunidades romanas às lucernas, os processos de produção assim 

como as vias de comercialização e problemáticas relacionadas com o estudo das 

cerâmicas de iluminação romanas. 

 Elaboraremos igualmente uma reflexão sobre o estado actual do estudo das 

lucernas tanto em Portugal, como a nível internacional, fazendo uma síntese dos 

principais estudos feitos, nomeadamente aqueles que são as maiores referências ainda 

hoje para todos os investigadores das cerâmicas de iluminação romanas como ponto de 

partida para a recolha bibliográfica necessária para investigarmos este acervo. 

 Numa segunda parte, achámos importante elaborar uma análise ao arqueossítio, 

englobando uma descrição sucinta de todas as intervenções que tiveram lugar na Praça 

da Figueira, mencionando os responsáveis por cada uma, descrevendo as estruturas 

detectadas com respectivas interpretações. 

 Seguidamente passámos para o estudo da colecção em si, que passou por 

diversas fases que mais adiante explicaremos. 
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 Quanto aos contextos das intervenções da Praça da Figueira, tivemos em conta 

todas as unidades estratigráficas em que fragmentos de lucernas foram recolhidas, mas 

demos um maior destaque ao conjunto de estruturas, cujos estudos destes materiais 

foram mais relevantes para a compreensão das mesmas, principalmente para a 

atribuição de cronologias.    

1.2 Critérios de selecção 

 A primeira fase de trabalho foi o tratamento do material, nomeadamente a 

lavagem, marcação e inventariação de alguns dos fragmentos, já que a maior parte já se 

encontrava devidamente inventariada durante o processo posterior à fase da escavação.  

 Seguidamente passámos à fase de estudo dos materiais em si, com a observação 

de cada um dos fragmentos, tentando fazer reconstituição e colagens sempre que tal 

fosse possível. 

 Posteriormente procedemos à fase de identificação das pastas que foram 

analisadas macroscopicamente, e cuja observação teve como base um conjunto de 

características essenciais para a tentativa de atribuição de origens de fabrico. Tivemos 

em consideração a cor apresentada, a dureza, textura, o grau de homogeneidade e 

presença de elementos não plásticos. Esta observação incidiu sobre a totalidade da 

colecção.  

 Foi igualmente tida em consideração a presença, ou não, de tratamento de 

superfície, nomeadamente o engobe ou verniz, observando a sua coloração, espessura, 

brilho e textura. 

 Com base nos resultados foram criados diversos grupos de pastas a que foram 

atribuídas origens de fabrico de acordo com as fontes bibliográficas existentes que 

permitem aferir tais acepções. Para a referência das tonalidades, utilizámos o código de 

Munsell, Soil Color Charts (1998). 

 Quanto à classificação tipológica do conjunto, tivemos em consideração a 

variedade de tabelas crono-tipológicas disponíveis, que têm como base diferentes 

características como explicaremos mais adiante, no capítulo dedicado aos estudos 

existentes neste campo. Ainda assim, consideramos que a tipologia que continua a ser a 

base a ser aplicada na classificação deste tipo de cerâmicas, é a evolução criada por 

Dressel (1899), aperfeiçoada por Nino Lamboglia em 1952. Sempre que necessário 
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recorremos às outras tipologias disponíveis para a identificação de alguns exemplares, 

que não apresentavam características identificáveis nas tabelas anteriormente referidas.  

 No final do trabalho, achámos útil apresentar a tabela de Dressel-Lamboglia 

utilizada, assim como as suas equivalências com as outras tabelas disponíveis para 

obter-se uma mais fácil compreensão da diversidade existente, tanto na nomenclatura 

dada por cada um dos investigadores à mesma peça, assim como, e extremamente 

importante referir este facto, as semelhanças ou diferenças de cronologia apontadas por 

cada um.  

 Utilizámos, igualmente, uma outra tabela criada em 2008 por Carlos Pereira 

(PEREIRA, 2008, pp.43-45) que nos apresenta uma lista tipológica evolutiva com base 

na espessura, largura e inclinação da margo tanto nas lucernas de volutas como nas 

lucernas de disco, por apresentar uma evolução coerente, elaborada com base em 

estudos anteriores já efectuados neste campo (LEIBUNDGUT, 1977), e na sua própria 

análise da colecção recuperada em Scallabis por si estudada. Esta apresentava uma 

diacronia que abrangia desde produções ainda de influência helénica, até as produções 

de lucernas cristãs, passando obviamente pelas lucernas tardo-republicanas, e imperiais 

de volutas e de disco, o que permitiu ao autor proceder a uma actualização desta análise, 

e assim apresentar-nos mais uma característica que pode ser utilizada como elemento 

cronológico e identificativo das tipologias. 

 Seguidamente, tratámos de efectuar uma selecção dos fragmentos passíveis de 

serem desenhados cujas opções de apresentação gráfica apresentaremos já a seguir.  

1.3. Critérios de apresentação 

 A totalidade dos materiais serão tratados individualmente, com a apresentação 

de tabelas de inventário em que serão mostradas diferentes colunas contendo o número 

de inventário, a unidade estratigráfica de onde foram recolhidas, a data da intervenção 

arqueológica a que pertencem, o sector da escavação, características formais presentes 

no fragmento sempre que tenha sido possível identificar. A tipologia dos fragmentos 

será igualmente apresentada sempre que a sua identificação tenha sido possibilitada, as 

pastas, nomeadamente o grupo a que pertencem, a presença ou não de decoração e de 

marcas de oleiro, e finalmente, identificação da estampa com o registo gráfico, caso 

exista.  
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 Devido ao facto de se tratar de materiais recolhidos em duas intervenções 

distintas, achámos melhor apresentar as duas colecções separadamente nas tabelas de 

inventário. No entando, adicionando-as noutros esquemas de estatísticas e análises 

como um universo, para se obter os resultados da totalidade do conjunto em estudo. 

  A opção de apresentar o catálogo em tabelas de inventário, com grupos de 

pastas, ao invés de descrições formais para cada um dos exemplares, prendeu-se acima 

de tudo com o facto de se tratar de uma colecção muito extensa, com uma grande 

percentagem dos fragmentos apresentarem dimensões demasiado reduzidas, tornando 

impraticável qualquer classificação formal e tipológica, funcionando apenas para 

contabilizações estatísticas e para a análise das pastas. Um capítulo dedicado apenas à 

descrição formal das peças tornava a nosso ver este trabalho demasiado extenso. Assim 

as tabelas de inventário e gráficos, contendo as mesmas informações, cremos tornarem a 

leitura e análise da colecção mais coerente e fácil. 

 Uma conclusão que não vai ser possível retirar em termos estatísticos, é o NMI, 

ou seja, o número mínimo de indivíduos, pois como já aludimos, o conjunto apresenta 

uma grande percentagem de elementos bastante fragmentados que não permitem 

adquirir este tipo de elação. Para se obter este valor, é necessário recorrer a um 

elemento morfológico de uma classe de cerâmica e contabiliza-lo até termos o valor 

total desse elemento. Características como os bordos são normalmente os elementos 

mais utilizadas, ou no caso das ânforas, também é prática usar a contabilização dos 

fundos e asas.  

 No caso das lucernas e devido ao facto de apresentar uma morfologia díspar dos 

recipientes como as ânforas, o mais próximo que se pode utilizar para este tipo de 

análise poderia ser o rostrum ou bico, que nos parece ser a única característica comum a 

este tipo de cerâmica, independentemente da sua forma. Existem no entanto lucernas 

que podem apresentar dois ou mais rostra, como por exemplo as formas do tipo Dr.-

Lamb. 12/13, pertencente ao grupo das lucernas de volutas alto-imperiais, e que 

possuem em regra dois rostra, idênticos entre si, e cujas características são semelhantes 

às características dos tipos Dr.-Lamb.11 ou 14. Do mesmo modo, não é possivel utilizar 

a contabilização da quantidade de fragmentos de ansae ou pegas presentes, porque 

existem muitas formas em que este elemento se encontra ausente. 
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 No que diz respeito ao catálogo gráfico, foram elaborados desenhos manuais, à 

escala de 1/1 de todas as lucernas passíveis de serem desenhados, de modo a que a 

representação gráfica permitisse a leitura mais detalhada dos fragmentos.  

 Optámos por elaborar os desenhos da nossa autoria, aplicando a tintagem 

manual com recurso à denominada técnica de desenho a pontilhado pelo facto de 

partilhamos da ideia de que a representação de lucernas utilizando esta técnica de 

desenho, torna-a bastante mais detalhada, o que faz com que a leitura seja mais rigorosa, 

pois as iconografias apresentam mais pormenores, e o relevo apresentado a pontilhado 

acentua as características e os detalhes das imagens. A opção pela apresentação dos 

desenhos a uma escala de 2/3 prende-se igualmente com a aparência do detalhe das 

imagens, assim como para o catálogo não se expor de forma muito extensa, e de mais 

fácil consulta (MONTHEL, 1987, p.33). 

 Sendo assim, foram desenhadas de acordo com estes processos 200 peças, que 

correspondem a 58,5% da totalidade dos 342 fragmentos em estudo.  

 Recorremos a programas informáticos de tratamento de imagem para completar 

os desenhos, assim como para elaborar propostas de reconstituição de algumas peças, 

igualmente para fomentar uma melhor leitura e interpretação.  

1.4.  A lucerna romana - Nomenclatura aplicada 

 Devido à complexidade inerente a um estudo de materiais, como são as lucernas, 

impunha-nos dedicar uma parte deste trabalho a apresentarmos um compêndio referente 

às diversas partes que compõem uma lucerna, com a nomenclatura que utilizaremos 

para nos referirmos a esses componentes (Fig.14). Optámos por referirmo-nos aos 

diferentes componentes pelo nome em latim, sempre que exista, por uma preferência de 

rigor científico.  

 1 - Infundibulum – O reservatório ou depósito onde se coloca o combustível, que 

termina num fundo ou base normalmente plano para permitir uma estabilidade 

horizontal da lucerna. Pode ou não conter um pé em anel e é geralmente ao centro do 

fundo, do lado externo que se encontra a marca de oleiro quando esta está presente. 

 2 - Rostrum – O bico. Trata-se da parte frontal da lucerna, que se situa no 

prolongamento do reservatório, onde se coloca a mecha para a iluminação. Possui 

formatos diferentes, que são referências cronológicas por excelência. 
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 3 - Discus – O disco. Trata-se da superfície superior do reservatório onde se 

encontra o orifício de alimentação da lucerna. Pode ser mais ou menos côncavo para 

verter para o interior do reservatório vestígios de combustível que não tenham entrado. 

Pode possuir decoração mais ou menos elaborada. Este factor varia de acordo com a 

tipologia e cronologia.  

 4 - Margo – A orla. Com forma circular, envolve o disco, podendo ser mais 

estreita ou larga, o que a torna igualmente elemento passível de interpretação 

cronológica e tipológica e pode possuir ou não decoração. 

 5 - Molduras – Caneluras e relevos de forma circular que separam o discus da 

margo. Podem variar em quantidade. 

 6 - Ansa – A asa ou pega que se situa no extremo oposto ao bico, igualmente 

como prolongamento do reservatório. Não se encontra presente em todas as tipologias. 

Em alguns casos, trata-se apenas de uma componente decorativa, já que não pode ser 

utilizada como elemento preensil.  

 7 - Volutas – Elementos ornamentais com uma forma de espiral que se situam 

lateralmente, no ponto de união do discus com o rostrum. Podem variar, sendo simples 

ou duplas, podendo ser mais angulosas ou arredondadas. São elementos com valor 

datante, pois surgem essencialmente nos exemplares imperiais do século I, surgindo 

como influência grega. 

 8 - Orifício de alimentação – Situa-se no discus, com um formato circular e é 

por onde se despeja o combustível para o infundibulum. 

 9 - Orifício da mecha ou de iluminação – Também chamado de orifício de 

combustão. Situa-se no rostrum, onde se insere a mecha ou pavio para a iluminação. 

 10 - Orifício ou ranhura de arejamento ou ventilação – Pequeno orifício que 

pode existir em alguns exemplares, junto ao discus, na área de arranque do rostrum. 

Ajuda ao arejamento e ventilação do infundibulum, embora a sua funcionalidade ainda 

seja alvo de debate. 

 11 - Aletas – Pequenas protuberâncias que se situam na parte lateral do 

infundibulum, do lado externo da margo. Apenas surgem em alguns tipos e não têm 

qualquer função prática.  
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 12 – Apêndices ou protuberâncias – Pequenos elementos salientes que surgem 

na margo de algumas tipologias, que inicialmente poderiam servir para a suspensão da 

lucerna por apresentarem perfurações, mas que mais tarde passariam a ser apenas 

motivos de decoração. 

 13 – Canal – Cânula que une o infundibulum ao rostrum em algumas tipologias. 

 A identificação dos diferentes componentes das lucernas, apesar de serem 

reconhecidos de forma comum, não estão livres de debates e discussões, nomeadamente 

quanto à evolução das suas dimensões ou formas, funcionalidade ou presença ou 

ausência de tais características. Tomamos como exemplo o orifício interpretado como 

servindo para o arejamento, de modo a que a combustão seja feita de forma mais regular 

e forte, ou a dimensão do rostrum e do respectivo orifício de alimentação. As formas 

Dr.-Lamb. 9 possuem esta característica mais acentuada que as lucernas de disco. 

Coloca-se a questão de ser um objectivo puramente estético ou para permitir uma 

iluminação mais forte. 

 A concavidade presente no discus, além da funcionalidade acima referida, a 

nosso ver, detinha ainda outra vantagem, como valor harmonioso relacionado com a 

decoração presente nas lucernas: quando se encontra acesa, a chama proveniente do 

pavio acentua os relevos das decorações, revelando mais detalhes, e tornando a lucerna 

esteticamente mais fascinante.1   

1.5. Tipologias aplicadas 

 A grande diversidade de tabelas crono-tipológicas existente, apesar de 

demonstrarem um crescente incremento no estudo das cerâmicas de iluminação, 

apresentam alguns problemas no momento de optarmos por seguir por uma ou mais 

tabelas para classificar a nossa colecção de lucernas. 

 Cada autor apresenta a sua própria proposta cronológica para cada tipo de 

lucernas. Baseiam-se muitas vezes em colecções presentes em depósitos museológicos, 

mas em alguns casos baseiam-se em conjuntos recuperados arqueologicamente, que são 

datadas com recurso a estratigrafia.  

                                                 
1 Característica observada após a realização de uma experiência efectuada numa reprodução de uma 
lucerna do tipo Dressel-Lamboglia 9C, que acendemos utilizando azeite como combustível, de modo a 
podermos analisar a capacidade de iluminação das lucernas num espaço interior nocturno. 
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 Apesar da variedade de tipologias, há peças que não se enquadram em nenhuma 

delas, o que fez com que fosse necessário criar a noção de variantes das formas 

tradicionais (Exemplo: Tipo Riotinto-Aljustrel, que é uma variante da Dr.-Lamb. 14, 

produzida na Baetica) 

 Perante esta multiplicidade classificativa, e analisando cada uma delas, optámos 

por utilizar como fonte cronológica primária a proposta de Dressel-Lamboglia, não 

descurando as outras existentes, recorrendo principalmente às tabelas de Deneauve 

(1969) e de Ponsich (1961) para apurar datações apresentadas por cada um dos 

investigadores.  
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I- As lucernas romanas: princípios produtivos e comerciais 

2. A iluminação em período romano 

 Para os romanos, a iluminação dos espaços públicos e privados era uma 

necessidade sem a qual a vivência e o dia-a-dia eram dificultados. Para colmatar essa 

carência, criaram um conjunto de utensílios com formatos variados recorrendo a 

diferentes matérias-primas disponíveis, diversificando de acordo com os gostos do 

oleiro que as fabricava, assim como das preferências e capacidade económica do 

público que as consumia. 

 É dentro desta família de artefactos que incluímos as lucernas, cerâmicas que 

tinham a propriedade exclusiva de fornecer luz, independentemente do contexto físico 

em que se encontravam, estando igualmente associados a rituais religiosos, 

nomeadamente funerários, onde foram profusamente utilizadas.  

 Além das lucernas, incluímos neste grupo outros instrumenta utilizados na 

iluminação que embora não sejam o objecto de estudo deste trabalho, é imperativo 

fazer-se referência devido à sua familiaridade com as lucernas.  

 Em primeiro lugar fazemos menção aos archotes ou faces, que consistiam em 

pedaços de madeiras resinosas ou fibras de estopa embebidas em resina ou pez e que 

serviam principalmente para iluminar espaços abertos (CAETANO, 1994, p.346; 

GONÇALVES, 2005, p.21). Devido à sua natureza, forneciam chamas de dimensão 

maior, e assim, uma luminosidade mais abrangente, estando portanto mais adaptadas 

aos espaços abertos como as vias públicas, praças, fora ou espaços de espectáculo. Ao 

contrário do que acontece com as lucernas, não recorrem a combustível líquido. 

 As velas ou candelae consistiam numa mecha de estopa, papiro ou junto, 

coberta por cera ou sebo, e tal como o exemplo anterior, não utilizava combustível 

líquido. Seriam colocadas em candelabros ou lanternas, embora pudessem ser utilizadas 

por si só, colocados noutras bases como pequenos pratos ou taças. Iluminavam espaços 

mais contíguos e menores, normalmente interiores. 

 As lanternas ou lanternae eram fabricadas em metal ou cerâmica e geralmente 

apresentavam uma forma cilíndrica, com paredes translúcidas feitas por placas muito 

finas de chifre, vidro, couro ou papiro. Também podiam ser meramente perfuradas, para 

a passagem da luz e para o arejamento (AMARÉ TAFALLA, 1986, p.15). A iluminação 

era providenciada pela colocação no seu interior de uma candela ou uma lucerna. 
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Podemos afirmar que as lanternae eram, mais do que uma fonte de luz em si, um tipo de 

suporte para difundir luz que era fornecida por uma outra fonte com um risco menor da 

chama se extinguir. 

 Finalmente, mencionamos o objecto de estudo deste trabalho, que dentro do 

espectro dos instrumenta de iluminação romanos, é o mais conhecido e estudado: as 

lucernas ou lucernae – também denominadas de lamparinas ou candeias, que segundo 

Ferreira de Almeida, consistia em …qualquer utensílio iluminante cuja chama fosse 

produzida pela combustão de um pavio, torcida ou mecha, embebido num liquido 

oleoso (ALMEIDA, 1952, p.46). É justamente este um dos aspectos mais importantes 

que diferenciam as lucernas dos restantes utensílios de iluminação. É o único tipo que 

recorre a combustível líquido para a combustão. 

   Podiam ser produzidas em cerâmica, que era a sua base mais comum, ou em 

bronze, mas igualmente podiam ser fabricadas em vidro, âmbar, cristal ou alabastro, ou 

em casos ainda mais raros, prata e ouro embora além de serem extremamente raros, 

possuíam custos de produção mais elevados, sendo apenas adquiridas pelas elites que 

tinham capacidade financeira para tal (GONÇALVES, 2005, p.21; PEÑA, 2007, p.26). 

 O termo lucerna provém da forma latina lucerna que, por sua vez deriva do 

grego lychnus que significa qualquer utensílio para iluminação com combustível 

líquido (MAIA e MAIA, 1997, p.24). 

 Os modelos romanos derivam dos protótipos helenísticos, chegados a Roma 

através dos contactos comerciais que ocorreram entre o Lácio e as cidades helenísticas 

da Campânia (BROMEER, 1930; PEREIRA, 2008, p.22). É durante a segunda metade 

do século III a.C. que se começaram a utilizar os primeiros exemplares de lucernas em 

barro, e as primeiras produções romanas demonstram ainda uma grande influencia dos 

modelos importados, tornando-se assim difícil de diferenciar as lucernas romanas das 

helenísticas (PEREIRA, 2008, p.22). 

 2.1. A função das lucernas 

 As lucernas primam por possuírem uma utilidade muito específica, não dando 

azo a reaproveitamentos com outros objectivos funcionais, o que torna este tipo de 

produções únicas. Trata-se de um tipo de cerâmica apenas e só criado com a função de 

iluminar espaços, tanto domésticos, como públicos, das vias públicas e áreas abertas.  
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  A funcionalidade e diversidade morfológica das lucernas encontram-se muito 

bem documentadas sendo a descoberta de peças intactas ou inúmeros fragmentos 

bastante comum em contextos romanos, independentemente dos períodos cronológicos 

a que pertençam, já que foram fabricadas e consumidas de forma continuada, desde o 

período republicano até ao fim do império, mostrando uma evolução formal, estilística e 

decorativa. 

 Os edifícios de cariz público, pela sua intensa utilização tanto de dia como de 

noite, consumiam grandes quantidades de lucernas. No caso dos espaços de espectáculo 

como o teatro, o anfiteatro ou o circo, poderiam fazer apresentações nocturnas, que 

tinham um ambiente próprio, e necessitavam não só de luz para alumiar o espaço, mas 

igualmente para criar esse ambiente. 

 Nos contextos domésticos, eram certamente usadas lucernas em grande 

quantidade. A necessidade de iluminar os espaços habitacionais era imensa, 

principalmente de noite. De acordo com a investigadora Amare Tafalla, seriam usadas 

em média dez lucernas para cada compartimento (AMARÉ TAFALLA, 1987, p.20), 

mas certamente a quantidade e qualidade variava de acordo com a área a iluminar, 

assim como da abastança dos proprietários, que poderiam recorrer não só às lucernas 

mais simples em cerâmica, mas igualmente a um manancial formal e material, com a 

possibilidade de recurso a bases e suportes para aumentar a quantidade de luz nos 

espaços. 

 As lucernas eram igualmente um elemento integrante da vida religiosa, com a 

utilização em diversos campos, nomeadamente nos locais de culto, e principalmente nos 

contextos relacionados com os rituais funerários. No primeiro caso, embora as lucernas 

tivessem sido largamente utilizadas, raramente teriam relação directa com o culto 

(idem).  

 Neste aspecto, a cerâmica de iluminação tinha um papel sempre presente e 

privilegiado. São encontradas com muita frequência em sepulturas servindo como 

oferendas e para iluminação do caminho do defunto (CAETANO, 1994, p.348) o que 

demonstra a sua importância no culto dos mortos. 

 Ao longo de todo o ritual fúnebre romano, a presença de cerâmica de iluminação 

é uma constante, desde a cerimónia em que o morto era ritualmente exposto na sua casa 

até ao momento do sepultamento.  
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 A presença deste tipo de cerâmica no mobiliário fúnebre é bastante importante, e 

até mesmo de vital relevância para o seu estudo, pois, embora não seja uma regra, é 

bastante comum a existência de um ou mais exemplares deste tipo de cerâmica nas 

sepulturas. O facto é que uma grande percentagem de lucernas que chegou até aos 

nossos dias foram recuperadas destes contextos, depositados junto as urnas cinerárias 

nas sepulturas de incineração em nichos ou covas abertos ao pé do morto, dentro dos 

túmulos de inumação. Mesmo após o sepultamento, os familiares continuariam a 

acender lucernas no local de sepulcro, ou seja, em frente do mausoléu ou da estela do 

defunto, muito à semelhança do que acontece actualmente com o ritual de acender velas 

no local de repouso do falecido. 

 Com a cristianização e a declínio do paganismo, a utilização deste tipo de 

cerâmica em contextos funerários tornou-se mais reduzida, embora o carácter religioso 

se tenha mantido de um outro modo, através da representação de iconografia de índole 

cristã, nomeadamente o crismon, que se pode encontrar com bastante abundância nas 

lucernas de períodos mais avançados. 

 As lucernas foram igualmente bastante utilizadas em contextos laborais, como é 

o caso da exploração mineira, onde não só tinham a funcionalidade de iluminação dos 

espaços escuros das labirínticas galerias, mas também eram usadas para medir o tempos 

de trabalho dos mineiros (LUZÓN, 1967, pp. 138). 

 A existência de depósitos votivos de onde se recuperaram grandes quantidades 

deste tipo de cerâmica mostra igualmente uma utilização das lucernas como ex-votos. 

Exemplos em Portugal podem ser encontrados em Peroguarda (VIANA, 1956; 

RIBEIRO, 1959) e Santa Bárbara (Castro Verde) (MAIA e MAIA, 1997), onde foram 

localizados os depósitos secundários pertencentes a santuários que certamente se 

situarão nas proximidades, mas que ainda não foram identificados com precisão. 

 Os acampamentos militares recorreram igualmente em grande quantidade aos 

artefactos de iluminação, com recurso aos faces certamente em percentagens elevadas, 

mas igualmente as lucernas nos espaços interiores. 

 Quanto ao tempo de vida útil das lucernas, é preciso ter em consideração alguns 

aspectos que podem condicionar consideravelmente a margem de tempo em que eram 

utilizadas. Trata-se de cerâmicas que possuem paredes bastante finas, fazendo com que 

facilmente se quebrassem durante o seu uso. Este factor pode ser acelerado se 
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pensarmos que a constante utilização iria certamente fazer com que as paredes do 

reservatório absorvessem o combustível colocado no reservatório, saturando-as, e 

tornando-as igualmente mais frágeis. 

 Podemos assim considerar que as lucernas tinham um tempo útil relativamente 

curto e pode ser tido em conta como uma fundamentação para compreendermos os 

ritmos de consumo deste tipo de cerâmicas. 

 2.2. O combustível 

 A matéria-prima passível de ser utilizada como combustível era variada, e estava 

intrinsecamente ligado às condições geográficas e económicas de cada zona. O azeite 

era o combustível por excelência, mas podiam ser usadas gorduras animais, minerais ou 

outras vegetais.  

 O óleo de baleia era outra das matérias utilizadas com este intuito, mas o acesso 

a este produto animal estava limitado às zonas mais costeiras do império, onde seria 

mais abundante, como seria o caso da costa Mediterrânica e Atlântica da Hispânia. 

(AMARÉ TAFALLA, 1986, p.19). 

 No caso do azeite, a sua actividade comercial está profundamente relacionada 

com o fabrico e comercialização das lucernas, nomeadamente em certas províncias do 

império, por se tratar de áreas geográficas em que a produção do azeite seria nula, sendo 

zonas em que as oliveiras se encontravam ausentes.  Nesses casos, recorria-se a outros 

tipos de combustíveis, ou então, importava-se o azeite necessário. 

  Entendemos que o azeite que seria utilizado nos processos de iluminação seria 

de menor qualidade, reservando-se assim o de melhor qualidade para outros usos, 

nomeadamente os rituais de higiene, do qual era elemento importante. 

 2.3. Formas de utilização das lucernas 

 De acordo com o espaço que se pretendia iluminar, as lucernas podiam ser 

colocadas de modos díspares, havendo um conjunto de acessórios aos quais seriam 

aplicadas, variando de acordo com os gostos e a capacidade financeira do utilizador. Os 

exemplos esteticamente mais atraentes, com representações iconográficas mais 

detalhadas, teriam certamente um maior destaque, com a colocação em locais mais 

visíveis, tal como os exemplares mais elaborados em que a vertente estética era 

valorizada. 
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 Por norma, as lucernas apresentam uma base plana ou então com formato anelar, 

pouco acentuado, e podem ou não conter uma ansa que serviriam para o seu transporte 

de forma manual e directa. 

 A disposição sobre móveis, prateleiras ou em nichos teria como objectivo uma 

maior difusão da luz, e assim a iluminação de espaços mais amplos, mas igualmente 

seria certamente uma forma de impedir quedas e a quebra acidental da lucerna, podendo 

assim provocar incêndios. Por exemplo, em contextos mineiros foram encontrados 

vários nichos, em alguns casos ainda com lucernas in situ (CASTRO, 1960).  

 Não era incomum a existência de bases para as lucernas, que poderiam ser feitas 

em barro, surgindo sob uma diversidade formal, como altares, colunas ou estatuetas 

(ALMEIDA, 1952, p.87), mas também haviam em metal, nomeadamente bronze, ou 

mármore, embora neste caso, poucos exemplares terão chegado aos nossos dias, tal 

como acontece com as lucernas feitas nesta liga metálica, pois a reutilização destes 

materiais era uma prática comum, ao invés das lucernas de cerâmica, cujo material 

moldado de paredes finas não teria qualquer utilidade de forma reutilizada. 

 Outras lucernas estariam providas de um pé de modo a ficarem a uma altura 

mais elevada, sem ser necessário colocá-las no topo de móveis ou nos nichos 

(ALMEIDA, 1952, p.87). 

 Algumas eram colocadas em suportes verticais, de modo a ficarem mais 

elevadas, e outras ainda seriam suspensas através de correntes. Algumas formas de 

lucernas estão equipadas com protuberâncias perfuradas onde eram colocavam as 

correntes para a sua suspensão, como são o caso dos tipos Dr.-Lamb. 21 e 25, mas 

também diversas formas de lucernas em bronze seriam executadas de modo a que 

fossem suspensas e observadas deste modo (PINTO, 2002, p.75). Ferreira de Almeida 

chamou a este tipo de lucernas lychnuchi pensiles (1952, p.89). 

 Uma outra forma de suporte era o recurso a candelabros de pé alto (candelabra 

ou lychnuchus) que poderiam ter alturas diversas, com a capacidade de suspender várias 

lucernas em simultâneo. Apresentavam uma forma semelhante a uma árvore, feitas 

normalmente em metal, como ferro ou bronze, com uma coluna ou fuste de onde 

ramificavam os diversos braços em quantidade variável onde eram colocadas as 

lucernas. (ALMEIDA, 1952, p.88). Um exemplo dado por Ferreira de Almeida para este 

tipo de candelabros é o exemplar oferecido ao Prytaneum de Tarento por Dinis de 
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Siracusa, que possuiria 365 braços para a colocação de um mesmo número de lucernas, 

uma por cada dia do ano (idem). A quantidade de braços variava de acordo com os 

gostos do consumidor, e obviamente, das suas posses. 

 

3. O estudo das lucernas romanas 

 3.1 As obras de referência 

 As lucernas foram um artefacto que despertaram a atenção primeiramente na 

comunidade coleccionista, particularmente pela sua qualidade estética. Os estudos das 

lucernas como uma categoria tipológica iniciou-se apenas num período ulterior, em 

relação aos outros artefactos de produção romana como é o caso do estudo das terra 

sigillata ou das ânforas. 

 Na viragem do século XIX para o XX surgiram os primeiros estudos 

verdadeiramente aprofundados sobre este tipo de cerâmica, com a publicação de Dressel 

em 1899 de uma primeira compilação que apresenta uma evolução tipológica e 

cronológica que apesar da devida distancia temporal desde o momento de divulgação, 

ainda hoje é considerada uma das obras essenciais para o estudo de lucernas. 

 No ano seguinte, Besnier e Blanchet publicam um catálogo referente à Colecção 

Forges em que apresentam alguns critérios morfológicos para a criação de uma nova 

tipologia, desta vez com base na presença ou ausência de ansa (BESNIER e 

BLANCHET, 1900). 

 Em 1908, H.B. Walters publica um catálogo que reúne um grande conjunto de 

lucernas presentes no British Museum, mas sem dar destaque a qualquer tipo de 

tipologia, embora seja um primeiro exemplo de um catálogo de uma colecção 

museológica exclusivamente dedicado às lucernas romanas (WALTERS, 1908). 

 A grande problemática envolvente nestes estudos iniciais da primeira década do 

século XX, é o facto de que se baseiam não em conclusões retiradas de análises 

estratigráficas, mas em colecções privadas e de museus. 

 Loeschcke, já em 1919 teve a oportunidade de criar uma nova tipologia, 

baseando-se na colecção de lucernas que foram recuperadas no acampamento militar 

romano de Vindonissa (LOESCHCKE, 1919), que continham dados estratigráficos para 

apresentar uma evolução cronológica e associa-la à evolução morfológica que 
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apresentavam, nomeadamente a nível do rostrum, das volutas, das ansae, mas 

igualmente, e de extrema relevância, uma tipologia baseada na evolução da margo e das 

molduras que a separam do discus. 

 As lucernas de Pannonia foram estudadas em 1935 por Ivanyi, que se baseou 

primariamente na forma do rostrum para basear a sua tipologia, e apresentou apenas três 

grupos que não são esclarecedoras das suas cronologias: as lucernas decoradas 

(independentemente de serem exemplares com volutas ou de disco) as firmalampen, 

mais tarde conhecidas igualmente por lucerna de canal e as lucernas não decoradas nem 

assinadas, que podiam apresentar morfologias semelhantes aos exemplares do primeiro 

grupo, mas Ivanyi apenas criou este grupo para as diferenciar das lucernas nitidamente 

esteticamente mais relevantes (IVANYI, 1935). 

 Em 1952, Nino Lamboglia recupera a tabela tipológica criada por Dressel, e 

aperfeiçoa-a ao criar uma evolução sequencial com base nas características formais das 

lucernas, à semelhança do que Loeschcke tinha apresentado. Lamboglia dividiu-as em 

cinco grupos que ainda hoje são utilizadas como base de classificação: lucernas 

republicanas, lucernas de volutas, lucernas de disco, lucernas de canal e lucernas cristãs. 

(LAMBOGLIA e BELTRAN, 1952). 

 Dois anos depois, Menzel apresenta o catálogo do Museu de Mainz onde inova 

ao apresentar pela primeira vez paralelos para as representações iconográficas, pratica 

que se tornou um elemento essencial no estudo das diversas representações, criando 

igualmente uma série de grupos, com base em critérios cronológicos. (MENZEL, 1954). 

 Em 1961 Michel Ponsich tornou-se outro nome essencial nos estudos das 

cerâmicas de iluminação romanas ao rever todas as tipologias criadas até então, e com 

base nos dados recolhidos na Mauritânia Tingitana, elabora uma nova evolução crono-

estilistica. Dividiu assim as lucernas em quatro grandes grupos: lucernas republicanas, 

de volutas, de disco e de canal.  

 Baseou esta estrutura na morfologia do rostrum, mas tornou-se pioneiro ao criar 

tipologias e cronologias para outras características como a margo e as ansas, neste caso, 

com nove tipos diferentes, que ainda hoje é a utilizada por quem estuda as lucernas, por 

ser a única tabela deste tipo existente (PONSICH, 1961). 

 Ainda neste ano, a American School of Classical Studies at Athens publica o 

volume VII dos seus estudos sobre as escavações efectuadas na Ágora de Atenas, 
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dedicado exclusivamente às lucernas romanas, que apresenta uma extensa colecção que 

abrange desde o século I ao século VII (PERLZWEIG, 1961). 

 Outro estudo ainda hoje considerado como referência, foi publicado por Jean 

Deneauve em 1969, que se baseou no enorme acervo recolhido das escavações das 

necrópoles de Cartago. Usou os dados estratigráficos da escavação e as tipologias 

anteriormente criadas para conceber um estudo elaborado que sistematiza todas as 

formas de lucernas com base nos rostra e das margo (DENEAUVE, 1969). 

  Apesar de se tratar de uma colecção e um estudo extremamente importantes, 

com cronologias bastante finas para as lucernas, é preciso ter em consideração ao 

aplicarem-se estas tabelas para outros contextos fora da área a que se refere, pois as 

distâncias e as particularidades das questões comerciais das lucernas podem levar a que 

as abrangências cronológicas, por exemplo, na Hispania possam diferir ligeiramente das 

apresentadas no estudo de Deneauve, principalmente no que diz respeito as produções 

Norte Africanas, que obviamente têm uma representatividade anterior à presença na 

Hispania. 

 A. Balil no final dos anos 60 deu início com grande destaque ao estudo mais 

específico das marcas de oleiro, tendo como base a Hispania que documenta com 

grande detalhe em diversos estudos que se prolongam pelas décadas seguintes (BALIL, 

1968). 

 Na década de 70, a investigadora Nicoletta Ricci continua o estudo iniciado 

pelos seus antecessores, mas dedica-se principalmente às lucernas republicanas (RICCI, 

1973) que até então não tinham sido alvo de estudo mais profundo. O catálogo 

apresentado recorre a fotografias ao invés de desenhos, o que dificulta a observação de 

detalhes, mas ainda assim, trata-se de um ensaio de valor reconhecido e essencial. 

 Entre 1975 e 1996, D. M. Bailey publica o extenso catálogo de lucernas 

presentes nos depósitos do British Museum em quatro volumes bastante detalhados em 

que dá destaque a vários aspectos da produção de lucernas, separando-os por regiões de 

origem e agrupando as lucernas de cerâmica romanas em dois dos volumes (BAILEY, 

1980; 1988). 

 Uma das mais-valias desta publicação é a quantidade de representações 

iconográficas e de marcas de oleiro que estão representadas sob a forma de desenhos 

bastante nítidos, reunidos por grupos de acordo com a natureza da cena representada, e 
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que acompanhados por descrições interpretativas das cenas tornam este catálogo uma 

base para a procura de paralelos tanto para as decorações como para as marcas e grafitos 

presentes nas lucernas. 

 Durante a década de 80, a investigadora espanhola Amare Tafalla foi a 

responsável por diversos estudos publicados sobre colecções e espólio encontrado no 

território espanhol, fazendo com que esta região esteja muito bem documentada e o 

espólio de lucernas bastante divulgado (AMARÉ TAFALLA, 1984; 1987; 1988; 1989). 

Todos os estudos apresentam catálogos rigorosos com descrições formais 

acompanhados por desenhos detalhados e descrições das iconografias. 

 Já na década de 90, tem sido outro investigador espanhol, Morillo Cerdán, a dar 

destaque às lucernas, com a publicação de diversas obras igualmente relacionadas com 

os acervos presentes no território espanhol. Uma das de maior destaque o estudo do 

espólio de Herrera de Pisuerga (MORILLO CERDÁN, 1992;1993). 

 De igual modo relevante, Miguel Beltrán Lloris, em 1990 que no Guia de la 

cerâmica romana elaborou uma análise às tipologias de lucernas existentes, fazendo 

quadros sintéticos de equivalências (BELTRÁN LLORIS, 1990).  

 3.2 Estudos recentes 

 Ao longo dos últimos anos, tem-se notado um crescente interesse pelo estudo 

das lucernas, com a publicação de diversos estudos e catálogos em diversos países 

europeus, com base tanto em recolhas arqueológicas como em colecções de museus que 

se tornam importantes fontes para a compreensão da difusão das lucernas pelo império. 

 Andreas Heimerl estuda e publica em 2001 as lucernas oriundas de Pérgamo 

(HEIMERL, 2001);  

 O investigador Rodriguéz Martín em Espanha publica ao longo desta década 

alguns trabalhos que se centram igualmente nas colecções de lucernas do território, com 

destaque ao grande acervo presente no Museu Nacional de Arte Romano em Mérida que 

teve direito a uma monografia em 2002, com recurso a um catálogo descritivo bastante 

detalhado, acompanhado por representações gráficas infelizmente nem sempre 

perceptíveis dos elementos decorativos dos exemplares estudados, e de uma extensa 

bibliografia recolhida (RODRIGUÉZ MARTÍN, 2002).  
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 Em 2003, Lucien Rivet publica um estudo extenso sobre as lucernas que foram 

recolhidas ao longo do Golfo de Fos em França (RIVET, 2003). 

 Mais recentemente, foram apresentadas duas teses de doutoramento que a nosso 

ver, demonstram um cada vez mais crescente interesse na divulgação de colecções de 

lucernas um pouco por toda a Europa. Em 2008, Raul Celis i Betriu apresenta na 

Faculdade de Geografia e História da Universidade de Barcelona uma tese sobre as 

lucernas recuperadas de Baetulo onde dá grande destaque, além de um extenso catálogo, 

a diversos aspectos da produção e do fabrico de lucernas, com explicações detalhadas de 

todos os processos pelos quais estas eram elaboradas (BETRIU, 2008). Ainda no 

mesmo ano, desta vez na Faculdade de Letras da Universidade de Friburgo, foi 

apresentada por Lambrini Koutoussaki a tese de doutoramento sobre as lucernas 

descobertas na Ágora e nas termas de Argos na Grécia. Apresenta igualmente um 

grande catálogo descritivo acompanhado por fotografias de boa qualidade e desenhos 

detalhados. A colecção é-nos apresentada cronologicamente o que facilita a análise 

desta colecção que apresenta modelos gregos arcaicos e clássicos, helenísticos e 

romanos republicanos e imperiais (KOUTOUSSAKI, 2008). 

 3.3 Trabalhos efectuados em Portugal; 

 No nosso território, o interesse científico nestas produções surge apenas na 

década de 50, apesar de algumas publicações anteriores já incluírem algumas lucernas.

 Este reconhecimento mais tardio pode ser justificado pelo facto de até então, os 

espólios arqueológicos depositados nos museus nacionais, nomeadamente no Museu 

Nacional de Arqueologia, incluírem poucas lucernas, sendo os exemplares completos 

ainda mais escassos, o que poderá não ter levantado interesse por parte dos 

investigadores para análises mais profundas a este tipo de produções, apesar da já nesta 

altura já existirem na Europa alguns estudos aprofundados neste campo, como já 

referimos. 

 Mesmo assim, é possível encontrar alguns escassos estudos durante os anos 20 e 

30 do século XX que focam na análise de colecções de lucernas como objecto principal, 

com é o caso do acervo presente no Museu Martins Sarmento em Guimarães estudado 

por Serpa Pinto ainda na década de 20 (PINTO, 1929). Já nos anos 30, Carlos Teixeira 

publica dois estudos na revista Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e 

Etnografia do Porto, sobre o espólio recuperado nas intervenções de Braga onde se 

inclui uma análise das lucernas de Bracara Augusta. (TEIXEIRA, 1936 e 1938). 
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 Nos anos 40, existe uma alusão a um estudo efectuado a uma valva de molde, 

pertencente a uma colecção privada em Alcácer do Sal, mas que foi analisada e 

publicada por Abel Viana (VIANA, 1948) que mais tarde se dedicaria com mais rigor a 

estudos de lucernas. 

 É a partir da década de 50 que os estudos passam a revelar um maior cuidado na 

análise não só da iconografia mas também do aspecto morfológico inerente a qualquer 

estudo de material arqueológico, certamente influência do crescente interesse 

igualmente revelado a nível internacional por este tipo de cerâmica de iluminação. 

 A publicação que se pode verdadeiramente considerar como o primeiro trabalho 

de fundo dedicado ao estudo das lucernas foi elaborada por Ferreira de Almeida, que 

executou a sua tese de Doutoramento dedicada ao tema do estudo das lucernas romanas 

presentes no território de Portugal (ALMEIDA, 1952) onde podemos encontrar um 

levantamento de todas as lucernas que se encontravam, naquele período, presentes nas 

exposições e depósitos dos museus nacionais. Neste trabalho, Ferreira de Almeida não 

se dedica apenas ao estudo das lucernas romanas, mas igualmente foca-se em transmitir 

uma evolução cronológica e morfológica das cerâmicas de iluminação, onde desenvolve 

capítulos dedicados à sua história, função, técnicas de fabrico e as diferentes tipologias 

existentes então.   

 A nosso ver, apesar das devidas cautelas que se devem ter ao ler e interpretar 

este estudo, ainda se trata de um trabalho pioneiro em Portugal, que demonstra algum 

cuidado ao analisar e interpretar as colecções de lucernas a que o autor teve acesso. O 

catálogo é-nos apresentado com o recurso a fotografias, muitas vezes com escalas 

diferentes o que dificulta a análise visual dos exemplares representados, e por vezes 

dificulta igualmente a relação das descrições formais que apresenta, com as imagens a 

que correspondem. Mas nota-se uma preocupação em transmitir a variedade de lucernas 

existentes, e em mostrar que não se tratava de um tipo de cerâmica que deva ser 

colocada em segundo plano, e que merece um estudo mais aprofundado por si só. Trata-

se de um trabalho verdadeiramente pioneiro no nosso território que certamente veio 

despoletar outros estudos que ulteriormente vieram a ser publicados, já directamente 

vocacionados nas lucernas. 

 Na mesma altura da tese de Ferreira de Almeida, Bairrão Oleiro elabora e 

publica um primeiro catálogo direccionado apenas para as lucernas, ao estudar a 

colecção do Museu Machado de Castro em Coimbra (OLEIRO, 1952). Conseguimos 



 22 

observar uma preocupação diferente neste estudo em organizar e apresentar esta 

colecção por ordem cronológica com uma descrição mais cuidada. Pode-se considerar 

este estudo a par da tese anteriormente descrita, como os verdadeiros trabalhos que 

deram arranque ao estudo das lucernas em Portugal. 

 Ainda nos anos 50, podemos encontrar pequenas notícias e artigos com 

referências a lucernas (FERREIRA e TEIXEIRA, 1955; BELO, 1959) além do estudo 

publicado na revista Arqueologia e História por Rui Andrade sobre as lucernas da 

necrópole de Valdoca em Aljustrel (ANDRADE, 1958). Em Ferreira do Alentejo, o 

depósito votivo de Peroguarda foi alvo de dois estudos diferentes (VIANA, 1957; 

RIBEIRO, 1960), mas ambos apenas apresentam parte da colecção encontrada, devido 

ao facto do espólio encontrar-se disperso, e assim, de mais difícil reagrupamento. Em 

ambos os casos, podemos verificar um cuidado na apresentação do catálogo. 

 No início da década de 60, Luís Castro elabora uma publicação apenas dedicada 

ao estudo das lucernas mineiras (CASTRO, 1960), focando-se não só na sua descrição, 

mas igualmente relacionado a sua morfologia com o contexto de exploração mineira em 

que foram encontradas. Trata-se assim de um estudo que se foca numa característica 

específica de um conjunto de lucernas, e não num aspecto mais geral, tipo de análise 

que ainda não tinha sido focado no nosso território. 

 Ao longo da década, os estudos continuaram a surgir, com a publicação de 

diversos catálogos de colecções de museus, tal como o conjunto depositado no Museu 

de Setúbal (GONÇALVES e SILVA, 1966) ou Conímbriga (BELCHIOR, 1969) que 

publica uma pequena mas importante monografia cujo catálogo é-nos apresentado com 

o recurso a desenhos tanto das peças inteiras como dos fragmentos, elaborados com 

grande rigor e detalhe por Adília Alarcão, e que se tornaram um marco na exposição 

gráfica deste tipo de cerâmicas. A estas representações, encontra-se associada uma 

descrição formal de cada um dos exemplares, elaborada com cuidado não só nos 

elementos iconográficos, mas em todos os aspectos formais tanto dos exemplares 

apresentados no catálogo, tal como os não representados, mas que fazem com que esta 

monografia seja uma obra essencial no estudo das lucernas em Portugal.   

 Outros estudos elaborados na década de 60, focaram-se na descoberta de um 

conjunto de moldes em Braga, e que foram analisados por Rigaud de Sousa, que tinham 

a particularidade de apresentar num exemplar uma marca de oleiro – MVNTREPT – 
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que tem levantado questões sobre a presença deste molde em Braga (SOUSA, 1965-66; 

1969).  

 Além destes estudos dedicados aos moldes de Braga, Rigaud de Sousa publicou 

ainda na Revista de Etnografia um estudo sobre a colecção de Penafiel. (SOUSA, 

1966).   

 Na década de 70, assistimos a uma progressão tanto na quantidade como na 

qualidade das publicações efectuadas, principalmente sobre colecções provenientes de 

museus nacionais, que demonstram um crescente cuidado em oferecer-nos um catálogo 

descritivo e gráfico de cada um dos acervos apresentados. 

 Logo em 1971, Adília Alarcão que já tinha colaborado na elaboração do 

catálogo de Conímbriga, analisa e publica um novo estudo sobre o conjunto do Museu 

Machado de Castro (ALARCÃO, 1971). Em parceria com Salette da Ponte, publica o 

catálogo das lucernas do Palácio Ducal de Vila Viçosa (ALARCÃO e PONTE, 1976), e 

ainda regressa ao espólio de Conímbriga ao publicar um segundo estudo sobre esta 

colecção, de novo em parceria com Salette da Ponte, mas desta vez para integrar o 

volume IV da obra Fouilles de Conímbriga (ALARCÃO E PONTE, 1976). Esta obra, 

tal como acontece para as restantes categorias de cerâmica romana, e não só, tornou-se 

numa obra imprescindível, onde o catálogo apresentado demonstra um cuidado 

excepcional, que a par do já elaborado anteriormente pela autora, tornou-se o acervo 

referencial do estudo de lucernas em Portugal, insubstituível e necessário para qualquer 

investigador do tema. As representações gráficas são igualmente de extrema qualidade e 

encontram-se associadas a um catálogo descritivo que deu origem a uma tipologia e 

evolução cronológica. 

 A co-autora da monografia sobre Conímbriga, Claudette Belchior publicou 

durante os anos 70 dois artigos, um focando-se no conjunto das lucernas de Valdoca 

(BELCHIOR, 1970) que veio complementar e actualizar o estudo efectuado por Rui 

Andrade nos anos 50, e outro sobre o conjunto do Museu de Faro (BELCHIOR, 1974). 

 Elizabeth Cabral durante os anos 70 tornou-se outra referência no estudo das 

lucernas, com diversas publicações. Desde logo a sua tese de Licenciatura dedicada ao 

conjunto de lucernas de Tróia de Setúbal, que se tornou o cerne da sua investigação, 

mas não só, tendo publicado diversos estudos referentes a outras colecções, como foi o 
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caso das lucernas da Barrosinha (CABRAL, 1974), Alcácer do Sal (idem,1974-77) e 

Miróbriga (idem, 1977). 

 Os anos 80 deram origem igualmente a um conjunto de publicações e artigos 

que se vão centrar desta vez mais sobre espólios recuperados de intervenções 

arqueológicas onde se faz menções aos conjuntos de lucernas recuperadas, de entre o 

material recolhido. Não se tratam de estudos específicos de lucernas, mas este tipo de 

produções são inventariados e analisados como parte integrante do espólio de um 

contexto.  

 Exemplos disso são os estudos publicados por Dias Diogo sobre materiais de 

Alcácer do Sal (DIOGO, 1980), e provenientes da Alcáçova de Santarém (DIOGO, 

1984). Igualmente sobre Alcácer do Sal, podemos encontrar lucernas no estudo do 

material publicado por Carlos Tavares da Silva e António Soares (SILVA e SOARES, 

1980-81) proveniente do Castelo. Estes dois investigadores estudaram também 

materiais provenientes de Setúbal, nomeadamente das intervenções efectuadas na Praça 

do Bocage (idem), assim como provenientes da Ilha do Pessegueiro, ao largo de Porto 

Covo (idem). A arqueóloga Jeanette Nolen efectua um estudo sobre a cerâmica comum 

proveniente das necrópoles do Alto Alentejo (NOLEN, 1985) onde retrata com algum 

cuidado os exemplares de lucernas encontradas em cada uma.  

 Um estudo mais especifico sobre lucernas foi publicado logo no início da 

década, na revista Conímbriga, em 1980, sobre os exemplares presentes no Museu 

Francisco Tavares Proença Júnior em Castelo Branco (LEITÃO e PONTE, 1980). Mas 

este caso torna-se uma excepção no meio das publicações efectuadas durante esta 

década, onde só podemos encontrar, como já mencionámos, algumas alusões ou estudos 

de lucernas em contexto de um conjunto mais vasto de material, esse sim, o elemento 

primordial das publicações. 

 É durante os anos 90 que voltam a surgir em maior quantidade e qualidade as 

publicações mais focalizadas para as lucernas como objecto de estudo, e não como parte 

integrante de uma colecção. 

 Logo no arranque da década, em 1990, surge o estudo das lucernas tardo-

republicanas provenientes do acampamento militar romano da Lomba do Canho em 

Arganil (NUNES, GUERRA e FABIÃO, 1990) que veio a tornar-se referencial no 
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estudo de um período ainda pouco retratado no nosso território no que diz respeito às 

lucernas.  

 Os estudos iniciados por Jeanette Nolen nos anos 80 prolongam-se para a década 

seguinte com a publicação da importante colecção recuperada das intervenções de Torre 

de Ares (Balsa) (NOLEN, 1994). 

 Outra obra que se tornou importante para qualquer estudo de lucernas é o 

catálogo que inclui parte da colecção do depósito votivo de Santa Barbara publicado em 

1997 (MAIA e MAIA, 1997) que dá destaque apenas a uma pequena parte do universo 

de lucernas recuperadas deste importantíssimo arqueossítio, que segundo os autores 

ascende ao milhar (idem, p.14). Assim, nesta publicação, os autores resolveram dar 

destaque a exemplares com marcas e decoração que mais destaque têm, deixando para 

estudos e publicações futuras a análise da totalidade da colecção ou pelo menos da sua 

maior parte, o que poderá demorar alguns anos a ser concluída, devido justamente à 

larga quantidade de fragmentos e peças inteiras que compõem este conjunto. Trata-se 

mesmo assim de um estudo detalhado no que diz respeito à análise dos motivos 

iconográficos e das marcas de oleiros, com recurso a explicações sobre os motivos e a 

recolha de paralelos.  

 A nível de catálogo, podemos considerar assim como um dos melhores 

conjuntos presentes no nosso território, a nível de variedade e investigação das cenas 

iconográficas, apesar da qualidade dos desenhos apresentados no catálogo não ser a 

melhor, já que não foram elaborados com grande rigor, deixando por vezes dúvidas 

sobre as cenas representadas e alguns detalhes, o que não vem retirar o valor desta obra 

no estudo da cerâmica de iluminação em Portugal.  

 As lucernas de Aljustrel foram de novo alvo de estudos, com a publicação de 

dois artigos durante a primeira metade da década, por Luís Pita (PITA, 1993; 1995). 

 Na segunda metade da década de 90, Eurico de Sepúlveda publicou em co-

autoria dois trabalhos em que as lucernas tomam um lugar de destaque. Primeiramente 

com Élvio Sousa, o estudo sobre os materiais provenientes de uma sepultura de 

incineração encontrada na Herdade da Barrosinha em Alcácer do Sal (SEPÚLVEDA e 

SOUSA, 1997), onde se incluíam três lucernas profusamente descritas acompanhadas 

com desenhos rigorosos. Seguidamente, dois anos depois, desta vez com Vítor Sousa, 

publica o catálogo das lucernas romanas do Museu Municipal Leonel Trindade em 
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Torres Vedras (SEPÚLVEDA e SOUSA, 1999), onde os exemplares analisados são 

acompanhados por uma desenhos mais uma vez rigorosos, e onde são igualmente 

destacados exemplares de lucernas em bronze além das de cerâmica presentes no 

museu. O estudo é feito a todos os níveis, iconográfico, morfológico e cronológico. A 

nosso ver, a única falha deste catálogo centra-se no facto de apesar das pastas 

apresentarem uma descrição formal correcta e detalhada, não são apresentadas 

propostas de origem das mesmas. 

 Um outro investigador que entretanto surgiu com grande relevo no estudo de 

lucernas em Portugal é Rui Morais, que tem-se dedicado ao estudo do material 

encontrado em Bracara Augusta, e onde destacamos artigos publicados sobre as 

lucernas, nomeadamente o estudo de duas lucernas vidradas encontradas em 

intervenções na cidade (MORAIS, 1997-98), que se tornaram no primeiro artigo que 

trata deste tipo de lucernas extremamente raras, e que assim reportam os primeiros 

achados deste tipo de produção no nosso território, e a que mais à frente neste trabalho 

daremos mais destaque. 

 Já neste século, alguns estudos de material proveniente de intervenções 

arqueológicas foram realizados e publicados, onde se incluem a presença de lucernas, 

nomeadamente e mais uma vez, pela mão de Eurico de Sepúlveda, acompanhado por 

Elvio de Sousa, João Carlos Faria e Marisol Ferreira, que apresentam mais um artigo 

sobre material recuperado em Alcácer do Sal em 2003 (SEPÚLVEDA et al, 2003) onde 

são analisados os materiais encontrados no lado ocidental do Castelo de Alcácer, 

incluindo alguns fragmentos de lucernas que mais uma vez encontram-se devidamente 

apresentados e estudados. 

 Rui Morais continuou o seu trabalho sobre lucernas com a publicação de mais 

dois artigos que se debruçam mais sobre detalhes relacionados com a produção 

(MORAIS, 2002 e 2004), tal como aconteceu com o artigo anteriormente publicado por 

este investigador sobre as lucernas vidradas. 

 Mas a nosso ver, os maiores contributos que se podem retirar de ensaios 

elaborados na década passada provêm de um cada vez maior crescente interesse por 

parte de estudantes que têm analisado colecções de lucernas como parte de trabalhos 

finais de licenciatura ainda no regime anterior à aplicação do sistema de Bolonha no 

ensino superior, e em teses de dissertação de Mestrado. Neste campo destacamos três 

trabalhos a nosso ver fundamentais. 
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  Primeiramente, em 2001 José Caetano volta a pegar na colecção de Conímbriga 

(CAETANO, 2001), para apresentar à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

a sua dissertação de mestrado, focada na colecção recuperada nas intervenções que 

tiveram lugar entre 1963 e 1970, e onde se destaca um trabalho de investigação que vai 

mais além da mera análise dos materiais, como se espera de um trabalho académico. O 

catálogo é extenso, com as ilustrações do catálogo serem elaboradas com recurso a 

fotografias, e não a desenhos, o que por vezes complica a análise das iconografias e 

marcas, mas este pormenor gráfico não é entendido por nós como um aspecto negativo, 

já que certamente, mais do que uma opção feita pelo autor, terá sido um aspecto 

condicionado por questões de tempo. Já depois da entrega desta Tese, José Caetano 

publicou um estudo na revista Conímbriga sobre as lucernas da necrópole de Lage do 

Ouro no Crato (CAETANO, 2002). 

 Em 2005, Joana Gonçalves apresenta como trabalho final de licenciatura do 

curso de História – Variante Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa um estudo sobre a colecção de lucernas romanas de 

Eburobrittium (GONÇALVES, 2005), onde além da análise detalhada de todo o espólio 

encontrado até então nas escavações da cidade romana perto de Óbidos, acompanha 

cada fragmento com desenhos pormenorizados e fotografias o que permite uma óptima 

observação da colecção. 

 Finalmente, em 2008, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa foi 

apresentada por Carlos Pereira um estudo das lucernas romanas de Scallabis, como 

dissertação de mestrado em Pré-História e Arqueologia (PEREIRA, 2008), em que o 

autor nos apresenta um catálogo extenso que prima por apresentar uma colecção com 

uma grande diacronia que vai desde o período tardo-repúblicano até à antiguidade 

tardia, com a presença de algumas lucernas paleocristãs. Carlos Pereira dá bastante 

destaque à descrição não só dos grupos de pastas representadas no conjunto, e suas 

origens, mas igualmente à grande variedade de formas identificadas, e à iconografia e 

marcas encontradas, com recurso a bastante paralelos. 

  3.3.1. O estudo das lucernas romanas em Lisboa 

 Apesar da longa história de intervenções arqueológicas urbanas que a cidade de 

Lisboa apresenta, e que têm revelado um grande e variado conjunto de espólio de 

Período Romano que incluíram certamente varias dezenas de fragmentos de lucernas, 

existem apenas três referências directamente relacionados com o estudo deste material, 
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todos eles provenientes do Teatro Romano de Lisboa. Uma comunicação apresentada 

em 1990 no II Colóquio Arqueológico de Viseu por Rodrigo Banha da Silva e Luís 

Miguel Pinho sobre as lucernas das escavações de 1966/67, e dois artigos publicados 

em parceria por Dias Diogo e Eurico de Sepúlveda. 

  O primeiro caso, destaca-se por mencionar pela primeira vez a existência de 

uma produção de lucernas a nível regional, em Olisipo (SILVA e PINHO, 1990).  

 No caso das publicações de Dias e Diogo e Eurico de Sepúlveda, um primeiro 

artigo debruça-se sobre as lucernas recuperadas das intervenções efectuadas entre 1989 

e 1993 (DIOGO e SEPÚLVEDA, 2000), que reúne um conjunto de fragmentos aos 

quais é feita uma análise meramente tipológica e cronológica, não indo além dessas 

constatações para apresentar conclusões sobre a presença daquela colecção naquele 

edifício público, assim como justificar ou tentativa de justificar a diacronia apresentada 

pelo conjunto. O mesmo acontece no artigo publicado no ano seguinte, sobre o conjunto 

recuperado da intervenção ocorrida nos anos de 1966/67 (DIOGO e SEPÚLVEDA, 

2001).  

 Infelizmente estes exemplos são os únicos que estudam directamente lucernas na 

cidade de Lisboa, e esperamos que futuramente outros conjuntos do vasto espólio que 

tem sido recuperado, possam ser estudados, à semelhança do que pretendemos fazer 

com este trabalho, para que se possa ganhar um maior conhecimento não só de cidade 

romana de Olisipo. 

 3.4 As problemáticas no estudo das lucernas  

Devido ao facto das lucernas surgirem com uma grande diversidade 

morfológica, o seu estudo não se manifesta fácil, pois como já referimos, existe uma 

variedade de tipologias disponíveis para análise e comparação, em que muitas embora 

perfeitamente validas, continuam a ser actualizadas face a novos achados arqueológicos 

e estudos elaborados. Algumas destas tipologias centram-se em aspectos evolutivos de 

elementos formais das lucernas como as ansae ou os rostra como acontece com as 

tabelas evolutivas criadas por E. Dressel (1899) mais tarde apuradas por Nino 

Lamboglia (1952) ou as que nos são apresentadas por Loeschke (1919) ou Jean 

Deneuve (1969).  

Noutros casos, as propostas focam-se mais em determinados períodos 

cronológicos distintos como a tipologia de Ricci (1973) que se focaliza nas 
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características das lucernas em período republicano, ou Atlante (1985) que se debruça 

nas formas mais tardias.  

 As lucernas encontram-se difundidas por todo o império devido à necessidade de 

iluminação dos espaços, e se tivermos também em consideração o factor estético, 

podemos afirmar que os gostos e exigências da sociedade romana terão tido grande 

influência nas mutações morfológicas e multiplicidade decorativa que nos oferecem, e 

que ocorrem em curtos espaços de tempo e que fazem então com que as lucernas 

tenham formas com cronologias muito curtas e precisas, tornando-as assim um valioso 

elemento datante, sendo assim considerado fóssil director. O problema é que a 

variedade de tabelas crono-tipológicas disponíveis, que nos apresentam propostas de 

periodização de fabrico e utilização díspares entre si, fazem com que as balizas 

temporais atribuíveis a cada modelo de lucerna não sejam fáceis de determinar.  

 Outro problema que estes conjuntos de materiais apresentam, é o facto de 

surgirem nos contextos arqueológicos na sua maioria de forma bastante fragmentada, o 

que pode provocar uma desmotivação para o seu estudo, e consequentemente a não 

publicação de resultados, o que faz com que o estudo das lucernas seja pouco 

aprofundado, e naturalmente prejudicam a compreensão de um arqueossítio, e 

dificultam as análises mais abrangentes nomeadamente a percepção das rotas comerciais 

e a difusão dos produtos e ideias. 

 A falta de identificação de grande parte dos locais de produção deste tipo de 

cerâmica dificultam igualmente a análise da estrutura comercial, embora algumas 

propostas já tenham sido apresentadas (HARRIS, 1980; BETRIU, 2005) e que 

demonstram um importante avanço neste campo, mas que devem ser analisadas com 

alguma reserva, devido justamente à falta de dados arqueológicos disponíveis. 

 3.5. O fabrico das lucernas 

 Tentar-se compreender os locais e os contextos em que as lucernas eram 

produzidas, é uma parte importante do estudo deste tipo de cerâmica, já que só assim 

podemos entender a dinâmica comercial em que as lucernas se inseriam. Ou seja, é 

importante percebermos se se trata de um tipo de produção especializada de 

determinados oleiros ou faziam parte da linha de produção de officinae que se 

centravam mais noutro tipo de produções como a terra sigillata ou ânforas, empurrando 

o fabrico das lucernas para um papel mais secundário.  
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 Independentemente da forma como a produção de lucernas estivesse organizada, 

o facto é que os oleiros tinham objectivos comerciais que assentariam na procura deste 

tipo de cerâmica a curta, média ou longa distância, forçada pela necessidade constante 

de iluminação. 

 A utilização de moldes bivalves para a sua manufactura abona para uma 

especialização da olaria, embora seja igualmente comum centros produtores de outros 

tipos de materiais apresentarem produções esporádicas de lucernas, certamente para uso 

e venda dentro da comunidade, nas proximidades, ou para uso próprio, como o caso da 

Olaria da Quinta do Rouxinol (FILIPE et al, 2009, p.42), centro produtor de ânforas, de 

onde foram recuperados moldes e algumas lucernas, mas muito simples, e em alguns 

casos moldadas à mão, ou Herrera de Pisuerga em Espanha (MORILLO CERDÁN, 

1999, p.99), onde foram detectados os mais antigos exemplos de produção de lucernas 

de modelos itálicos, em território peninsular. Surgiram diversos fornos, em que foram 

recuperados moldes e lucernas com defeitos, que foram rejeitados e despejados em 

fossas. Mas as estruturas analisadas parecem demonstrar que estamos presente 

produções secundárias, associadas a outros tipos de recipientes cerâmicos, 

nomeadamente cerâmica comum, comprovado igualmente pela presença de exemplares 

rejeitados dos produtos com maior destaque nesses fornos. 

 A procura das cerâmicas de iluminação por parte do consumidor não seria o 

suficiente para justificar uma especialização de uma officina em fabricar apenas este 

tipo de produtos.  

 As formas de lucernas mais comuns na Hispânia no início da nossa era seriam 

segundo Morillo Cerdán (1999,p 99) e Beltran Lloris (1990, p.266-267) os tipos 

derivados do tipo Dr.-Lamb. 3, do tipo Dr.-Lamb. 9, as denominadas lucernas mineiras, 

ou lucernas do tipo Rio-Tinto/Aljustrel. 

 Não existe nenhum pressuposto que nos diga que o fabrico de lucernas 

necessitava de muitos artesãos (HARRIS, 1980, p.127). Mas a qualidade e detalhe 

ligado à concepção destes materiais, nomeadamente em Período Imperial, onde o rigor e 

a delicadeza que podemos encontrar nas lucernas de volutas ou de disco, nomeadamente 

a nível da decoração, requerem a presença de artífices com talento que demonstravam 

rigor no detalhe que podemos encontrar nestas tipologias.   

 



 31 

  3.5.1. Métodos de fabrico 

 De um modo sumário, seguidamente explicaremos o modo como este tipo de 

cerâmica era fabricado, que apresenta particularidades próprias, devido à complexidade 

morfológica inerente às lucernas.  

 Podiam ser confeccionadas de forma manual, mas este é um método mais raro, 

normalmente encontrada nos modelos mais ancestrais, ou então em pequenas produções 

locais, para consumo próprio, em que as peças revelavam um acabamento muito em 

bruto, sem qualquer cuidado em tornar os exemplares esteticamente atraentes ou 

perfeitos. 

 Os métodos mais comuns são o fabrico com o auxílio a roda de oleiro, ou então, 

o processo que consiste na utilização de moldes, que era o método mais frequente desde 

o período republicano, e o processo de fabrico por excelência utilizada em período 

imperial. 

 Em primeiro lugar, o oleiro executa um protótipo ou arquétipo com as 

características formais de como a peça irá sair. Podia já incluir ou não a ansa, e conter a 

decoração, de acordo com os gostos do oleiro ou do mercado, tal como a marca que 

representaria a officina.  

  Este arquétipo consistia numa peça em argila maciça esculpida com detalhe, da 

qual seriam retirados dois moldes, nomeadamente duas valvas, uma superior e outra 

inferior, igualmente em argila ou gesso.  

 Antes de se encontrarem totalmente secos, a estes moldes eram adicionadas 

decorações (caso o arquétipo não possuísse já), na valva superior, que incluía o discus, 

através de escultura manual ou punção com uso de estampilhas que estariam 

representadas em negativo de modo a que a imagem surgisse em positivo na peça final.  

 É nesta fase em que se revela a necessidade da presença de um artífice com 

habilidade, pois a execução do cunho onde era gravada a estampa a ser adicionada ao 

discus da valva superior implica um detalhe artístico não exequível por qualquer um. 

 Estes moldes deveriam ser de preferência duradouros de modo a que se 

pudessem produzir o maior número de peças com o mesmo molde, para uma redução 

dos custos de produção. 
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 A fase seguinte constituía na introdução de placas de argila fina, entre as duas 

valvas do molde, de modo a que todas as concavidades ficassem preenchidas. Esta 

argila era pressionada contra as paredes dos moldes, facto comprovado pela presença 

em alguns casos, das impressões digitais do artífice (ALMEIDA, 1952, p.59). 

Seguidamente, o excesso seria cortado, e as duas metades do molde eram unidas com 

argila fina e diluída. 

  Após a lucerna ganhar consistência suficiente, abria-se o molde, e corrigiam-se 

imperfeições, sendo nesta fase que a ansa seria adicionada, caso não estivesse já pré-

definida no protótipo inicial. Abriam-se também os orifícios de alimentação e de 

combustão. O engobe era aplicado nesta fase, normalmente por imersão, seguidamente 

escorrendo-se o excesso para se passar a fase de cozedura da peça. É necessário 

assinalar que nem todas as lucernas recebiam revestimento. Em muitos casos, a 

superfície era apenas alisada para a tornar mais homogénea, e retirar qualquer 

porosidade ainda presente. 

 Os fornos eram compostos por uma fornalha coberta, prolongada por um 

corredor baixo, e era aquecido a temperaturas moderadas de modo a não provocarem 

danos nas lucernas, que devido à sua delicadeza, tinham tendência para estalar ou 

deformar-se em caso de temperaturas demasiado elevadas ou baixas.  

  3.5.2. A produção de cópias  

 As lucernas fomentaram produções à margem das officinae, e a cópia fora do seu 

centro oleiro tornou-se uma prática bastante comum, pois a sua reprodução é um 

processo que se revela bastante fácil. 

 Esta questão é uma conjuntura que temos que ter em conta ao analisar qualquer 

conjunto de lucernas, principalmente as provenientes de um arqueossitio definido, 

estratigraficamente analisado, onde se devia tornar imperativo entender a relação do 

conjunto dos materiais com a dinâmica comercial a curta, média e longa distancia. 

 A reprodução à margem dos centros produtores originais permitia um acesso 

mais generalizado as lucernas, principalmente quando se trata de modelos 

comercializados com grande procura por parte do consumidor de determinadas regiões. 

 O fabrico e comércio destes tipos de produções ter-se-á iniciado nos primórdios 

do império com a crescente popularidade de lucernas de volutas, mas generalizou-se 

durante o século II, com as lucernas de disco (PEREIRA, 2008, p.21). O processo mais 
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comum para a reprodução é a sobremoldagem que consistia na aplicação de gesso ou 

argila sobre uma lucerna original, fabricando assim os dois moldes onde ficavam 

gravadas a forma, a decoração e a marca caso existam, que eram usadas para a 

confecção de novos conjuntos de lucernas em tudo semelhantes ao modelo original. 

 A qualidade resultante deste processo fica por norma um pouco aquém dos 

arquétipos originais, pois a decoração apresenta uma perda de qualidade, aparecendo 

menos definida, e algumas vezes bastante ilegível tal como a união das duas metades 

dos moldes, que também nem sempre aparece perfeita. 

 A dimensão resultante ainda levanta muitas questões que dão azo a variadas 

interpretações, pois para alguns autores, devido ao processo de secagem, as peças de 

segunda geração surgem com medidas mais reduzidas que pode ser de 10 a 15% 

(CAETANO, 2001, p.24; PROVOOST, 1976, p.14, BONNET, 1988, p.55) mas para 

outros, este processo não apresenta mudanças significativas a este nível. Segundo Raul 

Celis Betriu (2005, cap. 7.2), se de un tipo de lucerna se realizan contramoldes, la 

lucerna resultante va a tener la misma forma de la que he servido como modelo, así 

como la misma decoración (e incluso, se puede copiar la marca en el caso que esta 

presente). Este processo vem provocar uma alteração na leitura e interpretação das 

datações atribuídas às formas representadas, pois fazem com que as cronologias 

aplicadas a estes exemplares sejam automaticamente posteriores aos modelos originais, 

prolongando assim a linha temporal que se deve aplicar a uma determinada forma, 

classificada de acordo com as tabelas crono-tipológicas existentes. 

 É preciso assim então ter em atenção ao analisar as lucernas, se se tratam 

realmente de modelos originais importados, ou se de cópias regionais e locais fabricadas 

com base na sobremoldagem.  

 Apesar de se poder identificar geralmente sem grandes dificuldades, os 

exemplares que tenham sido copiadas, esta questão só pode ser comprovada 

efectivamente, com a descoberta dos centros oleiros, os respectivos moldes e peças 

rejeitadas, que permitam aferir verdadeiramente estes tipos de produções marginais, mas 

deparamo-nos com o problema de que dos centros oleiros pouco se conhece, não se 

podendo assim traçar uma origem a todos os tipos de lucernas existentes.   

 Mas ainda podemos levantar outra questão relacionada com os moldes originais 

nas officinae de origem: até que ponto de desgaste eram usados os moldes? Ou seja, não 
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podemos assumir que um molde com uma determinada imagem pudesse ser usada 

indefinidamente sem apresentar desgaste, sejam eles fabricados em gesso ou em argila. 

Os oleiros continuavam a utilizar o molde mesmo apresentando algum desgaste? Ou 

fabricavam novos com a mesma imagem a partir de um certo número de lucernas já 

produzidas? Mais uma vez, apenas com a descoberta das officinae é que podemos 

analisar os moldes e as peças rejeitadas que nos permitam responder a estas dúvidas. 

 

4. O comércio de lucernas no Império Romano 

 A análise de qualquer colecção cerâmica, deve sempre debruçar-se nas suas 

características e variantes formais, e evolução crono-estilistica. Mas de igual modo na 

compreensão dos processos comerciais em que se enquadra, factor que tem sido de certo 

modo, relegado para um plano mais secundário. O caso das lucernas não é excepção, 

não se compreendendo ainda na sua totalidade, a relação entre as fontes de produção e 

os modos de transacção. 

 Estudos efectuados com base nas marcas de oleiro presentes nos conjuntos 

recuperados por todo o território imperial, revelaram, de acordo com as evidências 

arqueológicas que têm permitido tais elações, quatro formas primarias de divulgação de 

lucernas que seguidamente desenvolveremos: A via comercial produtor/centro de 

consumo, com passagem por um ou vários pontos intermediários; A contribuição feita 

pelos legionários na difusão destes materiais; A criação de officinae subsidiárias abertas 

com autorização do oleiro, e finalmente, o recurso a imitações utilizando o processo de 

sobremoldagem de que já falámos com maior detalhe no capítulo dedicado à 

problemática que envolve o estudo das lucernas. 

 4.1. A difusão de lucernas por via comercial 

 A análise da vertente comercial como modo de propagação das lucernas tem que 

ter em consideração factores que se inter-relacionam, como a distância entre o centro 

produtor e os locais de transacção e os custos que daí implicam, tal como os meios de 

transporte utilizados de modo a reduzir esses custos. 

 O comércio a média e longa distância de cerâmica de iluminação é um dado 

mais do que comprovado, mas o papel e a importância dada a este tipo de produtos no 

esquema das trocas comerciais é outro factor relevante que também é preciso ter em 

atenção. 
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 Podemos afirmar que se trata de um produto que dentro do esquema das trocas 

comerciais, poderia ser considerado secundário no universo das cerâmicas à semelhança 

do que aconteceria nos contextos de produção. 

 Os meios de transporte disponíveis na época igualmente têm o seu papel na 

compreensão destes esquemas. Ao produtor apresentava-se duas hipóteses de 

comercializar a média e longa distância – a via terrestre e a via marítima - ambos 

envolvendo custos diferentes. 

 No caso do transporte por via terrestre, o oleiro poderia efectuar o transporte, 

suportando ele próprio o custo. A receita obtida dependeria da quantidade de peças 

transportadas e da distância percorrida. As lucernas não seriam transportadas nem a 

média distância, a não ser que houvesse um mercado assegurado, suficientemente 

grande para ser lucrativo, mas ao mesmo tempo, que não tivesse produção própria de 

lucernas (HARRIS, 1980, p.135). 

 Estas cerâmicas também poderiam ter sido transportadas como forma a 

preencher vazios na carga adquirida. Ou seja, se um certo mercador tivesse falta de um 

lote cerâmica como terra sigillata, ou de produtos como vinho ou azeite, na sua viagem 

de regresso, e pudesse adquirir lucernas a um preço baixo, é possível que tivesse 

preferido transportar este tipo de cerâmicas ao invés de regressar com espaço vazio, já 

que apesar de se tratar de um produto considerado secundário, a necessidade de 

iluminação era sempre uma constante, e a procura certamente justificar-se-ía. 

 No caso da via marítima, não seria o custo de transporte entre os portos mas a 

presença de intermediários que faria com que o produtor não obtivesse lucros que 

compensassem – As lucernas teriam que ser vendidas a um mercador com descontos 

consideráveis para poderem ser transportados deste modo, ou então o oleiro alugaria 

espaço nos navios, a acompanhar outros tipos de produtos (HARRIS, 1980, p.135). 

Alguns carregamentos terão sido transportados por este modo a longas distâncias, já 

comprovado arqueologicamente. Exemplo disso é o Naufrágio das Baleares, transporte 

de Itália para a Hispânia, em 40 d.C. de onde foram recuperadas cerca de uma centena 

de lucernas com a marca C. Clodius (idem).  

 4.2. O papel dos legionários na divulgação de lucernas 

 As lucernas, tal como outros tipos de cerâmica, podem aparecer em certos 

locais, não devido a actividades comerciais de curta ou longa distância, mas apenas 
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porque foram levadas na carga pessoal de indivíduos migrantes como os legionários 

romanos, que percorriam todo o território do império. 

 Os acampamentos tinham uma grande necessidade de iluminação, e certamente 

muitos dos elementos militares levavam consigo lucernas que transportavam ou desde o 

seu ponto de partida, ou que iam adquirindo ao longo do caminho que tinham que 

percorrer. Durante o século I, os legionários eram os migrantes mais numerosos que 

saíam de Itália para as províncias. 

 Igualmente relevante, é a capacidade que o exército teria, segundo Raul Betriu 

(2005, cap.7.6) de produzir cerâmicas, inclusive lucernas, mas tal não implica que não 

exista uma dinâmica de importação deste tipo de matérias de consumo, para satisfazer a 

necessidade dos acampamentos.   

 4.3. A abertura de officinae subsidiárias legais 

 Outro processo que pode explicar a presença de lucernas a longa distancia, é a 

abertura de olarias nas províncias, que seriam ramais, sucursais, ou a nosso ver, mais 

correctamente denominadas, subsidiárias das grandes officinae produtoras de lucernas.  

A legislação romana permitia a que houvesse a possibilidade da abertura de um 

sistema de subsidiárias. Estas seriam fundadas por escravos ou libertos a quem o oleiro 

daria posses e dinheiro. Provavelmente tratar-se-íam dos seus próprios libertos, para que 

pudessem abrir as olarias em seu nome, noutros pontos do território (HARRIS, 1980, 

p.140). Só que este acto implicaria grande confiança por parte dos oleiros o que faria 

com que este tipo de investimento fosse um risco. 

Assim, estas subsidiárias só poderiam ser abertas pelos oleiros com maiores 

capacidades monetárias, e que seriam geridas por artífices, com perícia, que levariam 

com eles moldes, possuindo a marca do oleiro a quem pertence a officina, (HARRIS, 

1980, p.139) mas igualmente com a capacidade de criar novos moldes se tivermos em 

consideração o processo da sobremoldagem.  

Em alguns exemplares de lucernas, têm sido descobertas letras isoladas a seguir 

à assinatura do oleiro, que para alguns autores podem ser identificativos destas officinae 

subsidiárias (idem, p.140), mas são poucos os casos conhecidos e analisados para que se 

possa assumir tal interpretação como certa. 
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Este sistema criado pelos oleiros só funcionava devido à presença da figura do 

institore que se trata de um elemento importante na economia romana, pois era quem 

supervisionava as officinae subsidiárias em nome do oleiro da casa-mãe, de modo a 

assegurar-se a que os investimentos fossem aplicados onde eram previstos. Tinham 

capacidades legais dadas pelo sistema romano de modo a que garantiam que os ramais 

continuavam a pertencer ao principal oleiro, embora explorada e gerida pelos libertos 

(idem). Esta figura tem sido pouco estudada no contexto das regras comerciais da 

sociedade romana.  

 4.4. A influência do processo de romanização na divulgação das lucernas  

 A romanização dos territórios conquistados foi acompanhada por um incremento 

dos mercados para os produtos cerâmicos de arquétipos romanos, onde se incluem 

naturalmente as lucernas. Durante os dois primeiros séculos da nossa era, a maior parte 

das províncias Ocidentais foram locais por excelência para a comercialização deste 

tipos de produtos.  

 Mas a dúvida que se pode levantar tem a ver com o facto do abandono ou não, 

por parte das populações autóctones, das produções locais, nomeadamente as candeias 

tradicionais. A nosso ver, não terá ocorrido, pelo menos de forma imediata, mas a 

procura das formas e produções de importação terá aumentado, o que terá provocado de 

igual modo o incremento de produção. 

 Numa primeira fase não terá existido uma produção local de lucernas, sendo 

todos os exemplares de modelos romanos, de importação itálica. Antes da criação de 

olarias locais, dá-se um acréscimo do consumo de importações. 

 A disponibilidade de azeite para todo o território passa igualmente a ser maior, e 

a exportação do azeite para regiões onde não era produzido, fez-se certamente 

acompanhar pelo aumento de produção e exportação de lucernas para as províncias. 

 4.5. Carga Parasitária  

 Até que ponto o transporte e comercialização de lucernas em período romano 

pode ser considerada um elemento parasitário de outras produções cerâmicas, 

nomeadamente a terra sigillata ou as ânforas enquanto recipientes de produtos de 

consumo.  
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 Uma evidência arqueológica que parece comprovar que as lucernas eram de 

facto transportadas e comercializadas a par de outras cerâmicas de uso doméstico é o 

achado efectuado em Pompeia (ATKINSON, 1914) que veio abrir luzes sobre esta 

dúvida. Trata-se de uma caixa descoberta no tablinum de uma habitação de uma insula, 

preservada in situ pelas cinzas do Vesúvio, no momento da sua erupção em 79 d.C. 

(RHODES, 1989, p.19). Continha seu interior uma carga comercial, que consistia num 

conjunto de noventa taças em terra sigillata sudgálica sem qualquer marca que 

demonstrasse utilização prévia, das formas Drag. 29 e 37, e trinta e sete exemplares 

intactos de lucernas de produção do Norte de Itália. 

 Esta caixa devido à disposição do seu conteúdo, embalado e empilhado, parece 

representar uma aquisição que teria sido feita recentemente a um mercador, e estaria 

pronta para seguir para o local de venda quando ocorreu o evento de 79 d.C. que 

preservou o momento (idem, p.20). 

 Uma cuidadosa análise do conteúdo da caixa parece demonstrar que a cerâmica 

de iluminação não só era transportada a par de outras cerâmicas, mas que passariam por 

diversos intermediários desde o ponto de partida. 

 Como já aludimos, a grande maioria do conteúdo são taças de terra sigillata, 

que provêem de seis oleiros diferentes, de acordo com as 47 marcas presentes 

identificadas neste conjunto. No caso das lucernas, 36 das 37 peças apresentavam marca 

de oleiro de 4 officinae diferentes. 

 Estes dados aparentam indicar que, num determinado ponto de transacção, os 

materiais provindos dos diversos oleiros no Norte da Itália foram reunidos e 

armazenadas para depois serem reagrupados em diferentes contentores para transporte 

para os diversos locais, mas numa quantidade inferior à cerâmica doméstica de consumo 

de alimentos, como é o caso da terra sigillata, proveniente de outros locais e trazidos 

para o local de transacção secundário por outros mercadores.  

 Este processo de selecção seria certamente realizada em armazéns junto a portos 

ou pontos comerciais, onde evidências arqueológicas têm demonstrado a presença de 

lucernas sem marcas de uso em grandes quantidades, como é o caso do Porto de 

Ansedonia, na costa Toscana (RHODES, 1989 p.13) em que escavações efectuadas em 

1948 revelaram a presença de vestígios das tabernae do forum que colapsaram 

aproximadamente entre os anos de 40 ou 45 d.C. As mercadorias que ficaram 
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preservadas neste arqueossítio, revelam um grande conjunto de cerâmica sem qualquer 

marca de uso, onde se destaca a presença de uma dúzia de ânforas, possivelmente para 

venda ou então para serem utilizadas no transbordo dos produtos de consumo que ali 

chegariam em recipientes de maiores dimensões, para depois serem comercializadas; 

Cerca de 200 peças de terra sigillata arretina e ainda 40 lucernas igualmente de 

proveniência itálica. Mas a escavação desta área de armazenamento revelou igualmente 

a presença de outras produções cerâmicas não finas, que coexistiam com as formas 

acima referidas. 

 Um outro aspecto que nos parece interessante salientar e que vem levantar mais 

algumas questões em relação a presença das lucernas nos locais de venda ao 

consumidor, tem a ver com o facto de num levantamento efectuado por Michael Rhodes 

em 1989, o autor ter analisado o conteúdo encontrado no interior de estruturas 

intervencionadas, que se identificaram como sendo lojas, um pouco por todo o território 

romano, e apenas reconheceu a presença de lucernas num único local. Esta análise 

deverá ser interpretada com devida cautela, pois trata-se apenas de um universo de cinco 

lojas arqueologicamente intervencionadas, mas o interessante deste conjunto, é que se 

trata de exemplos encontrados em Inglaterra (Londres e Colchester), França (Le 

Langon), Holanda (Nijmegen) e o já mencionado caso de Pompeia (Itália), ou seja, 

pontos díspares no que diz respeito à sua localização na geografia territorial romana. De 

acordo com as descrições do autor, os espaços encontrados parecem corresponder as 

áreas de armazenamento das lojas, pelo estado de conservação das cerâmicas que ainda 

se encontravam empilhadas, sem apresentarem qualquer marca de uso. 

 A ausência das lucernas nos outros exemplos mencionados, poderá ter diversas 

explicações. Desde logo, a omissão pode provir dos relatórios e fontes bibliográficas 

que o autor utilizou como base para este estudo, que podem apresentar-se incompletos 

ou com falhas nas descrições, por isso convém ter alguma reserva com a interpretação 

dos dados. Seja como for, e tendo em consideração o que nos é apresentado, podemos 

propor a hipótese de que as lucernas, nos contextos das tabernae fossem armazenadas 

em local diferente do stock de outros tipos de cerâmica, que mais facilmente se guardam 

de forma mais arrumada e empilhada do que as lucernas, mais difíceis de armazenar 

devido à sua morfologia. 

 Independentemente das conclusões que se podem retirar em relação ao local 

final de venda das lucernas, o conteúdo da caixa de Pompeia vem-nos demonstrar de 
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forma peremptória que a cerâmica de iluminação era transportada juntamente com terra 

sigillata, com maior procura e consumo, mas de forma que se pode considerar 

secundária como que a completar as caixas de transporte. Resta saber ainda, se este 

emparelhamento comercial também se pode aplicar ao binómio lucernas-ânforas, 

nomeadamente, as ânforas de transporte de azeite, já que não é de todo irrisório 

pensarmos que nas transacções que envolvem azeite, as lucernas poderiam acompanhar 

este produto amplamente comercializado, considerando que o azeite é a fonte 

combustível preferencial utilizado para a iluminação em período romano. 

 

II – As lucernas romanas da Praça da Figueira – Lisboa 

5. Enquadramento da Praça da Figueira na Olispo romana  

 Para uma compreensão do espaço urbanístico de Felicitas Iulia Olisipo, 

apresentamos agora de forma sintética as estruturas arqueológicas que têm sido 

reveladas nas intervenções urbanas de Lisboa, tendo como ponto de partida a análise das 

características disposicionais das estruturas de uma cidade romana provincial 

característica, para descrever a dinâmica urbana definida até ao momento. 

 O ponto de partida para uma análise ocupacional do espaço hoje ocupado pela 

cidade de Lisboa é a colina do Castelo de São Jorge, local onde se instalaram as 

primeiras comunidades na região de Lisboa (paralelamente a uma ocupação na margem 

sul do Tejo, na colina do Almaraz) (CALADO, 2008). O planalto que se localiza no 

topo da colina permite um excelente controlo visual de toda a área circundante, e em 

especial, dos cursos de água que banhavam e delimitavam o local: o esteiro que se 

estendia por todo o vale da Baixa, onde desaguavam dois cursos de água que provinham 

de dois vales adjacentes, e o rio Tejo, o maior da Península Ibérica, no qual desaguava 

este esteiro. 

 Desde 1996, trabalhos arqueológicos coordenados por Alexandra Gaspar e Ana 

Gomes têm decorrido no espaço do Castelo de São Jorge vieram demonstrar a ocupação 

mais remota de toda a área actualmente ocupada pela cidade de Lisboa. 

Estabelecimentos presentes e confirmados deste a Idade do Bronze Final (CARDOSO, 

1994; apud SILVA, 2005, p.20), Idade do Ferro e o presumível local do acampamento 

de Decimus Junius Brutus (SILVA, idem; PIMENTA, 2004, p.21). 
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  A presença romana neste espaço está confirmada desde o terceiro quartel do 

século II a.C. (idem), mas existe uma quase ausência de ocupação em período alto-

imperial (PIMENTA; 2004, p.44; SILVA, 2005, p.20). 

 Durante o principado de Augusto, nos inícios do século I, o oppidum pré-

existente, foi alvo de um processo de municipalização e transmutação em ciuitas que 

implicou uma reforma estrutural e espacial de modo a corresponder aos cânones 

urbanísticos romanos.  

 Os resultados das intervenções urbanas realizadas em Lisboa têm vindo a revelar 

alguns dados que têm contribuído para o conhecimento e compreensão do espaço da 

ciuitas olisiponense, apesar dos dados divulgados nem sempre serem coerentes, ou 

serem mesmo escassos, o que dificulta uma tentativa mais rigorosa de uma 

reconstituição dos diferentes espaços da cidade. 

 As pré-existências confirmadas na colina do Castelo e a própria topografia da 

região não possibilitaram a definição de um parcelamento ortogonal na cidade, como 

aconteceria com uma fundação ex-novo, o que de igual modo, não facilita a 

compreensão do espaço e as possíveis localizações das diferentes estruturas, 

nomeadamente, e talvez a mais debatida até ao momento, a localização do forum, 

espaço central, vital e identificativo de qualquer ciuitas. 

  Seja como for, podemos reconhecer um planeamento na construção durante o 

processo Augústeo de municipalização com a edificação de diversos espaços públicos e 

estruturas viárias que procuram respeitar uma orientação planeada.  

 Tal como qualquer espaço de ciuitas romano, Olisipo encontrava-se dividido em 

duas áreas com funcionalidades diferentes – pomerium e suburbia. Duas realidades 

diferenciadas por ideias mentais, comunitárias e religiosas distintas que se revelam com 

modelos próprios e distinguíveis entre si. A interpretação dos vestígios estruturais 

detectados no subsolo de Lisboa durante as intervenções arqueológicas passa 

necessariamente por uma articulação com estes dos espaços distintos de modo a 

compreender a dinâmica construtiva da cidade. 

 5.1. O espaço do pomerium 

 O primeiro factor a ter em consideração quando se analisa o pomerium de uma 

qualquer cidade romana, é a existência de uma estrutura amuralhada (ou uma sequência 

sobreposicional) que delimitava os dois espaços urbanos, Trata-se de um elemento 
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essencial cuja função nem sempre seria defensiva, podendo ser apenas um limite 

ideológico e simbólico justamente para a diferenciação dos espaços em períodos de paz 

em que a função defensiva dos espaços era um factor secundário. A área do pomerium 

ocupava em período alto-imperial toda a encosta Sul do Castelo de São Jorge, em 

direcção à baixa da cidade. 

  5.1.1. As muralhas de Olisipo.  

 O perímetro ocupado pelo espaço urbano de Olisipo ainda se encontra por 

definir na sua totalidade, já que apenas alguns troços de muralhas têm sido identificados 

nas intervenções arqueológicas. Existe ainda muita especulação e interpretação sobre 

por onde passaria esse limite, principalmente no que diz respeito ao trajecto Sul, junto 

ao esteiro e ao vale da Baixa. 

 Até ao momento, foi possível reconhecer a existência de duas muralhas 

cronologicamente distintas, uma normalmente interpretada como fundacional, edificada 

certamente no momento de municipalização da cidade por Augusto, e uma segunda 

estrutura baixo-imperial, que de acordo com os dados actualmente disponíveis, apontam 

possivelmente para uma construção no século IV, e da qual temos mais algum 

conhecimento. 

 No que diz respeito ao primeiro caso, em 2004, Ana Gomes e Alexandra Gaspar, 

identificaram na intervenção efectuada no edifício Sommer, situado na zona ribeirinha, 

adjacente ao rio Tejo, as fundações de uma estrutura com a espessura de 2m, 

interpretadas pelas autoras como pertencente ao muro fundacional Augústeo de Olisipo 

(GASPAR e GOMES, 2007) com base nos paralelos conhecidos na Hispânia, 

nomeadamente Mérida, Conímbriga ou Barcelona para estruturas semelhantes com 

cronologia Julio-Cláudia.  

 No caso da muralha baixo-imperial, já foram identificados alguns troços e torres 

de defesa que permitem possuirmos um pouco mais conhecimento da sua área. O 

engenheiro Vieira da Silva, quando estuda a Cerca Moura de Lisboa, identifica-a como 

sobrepondo-se em muitos pontos à estrutura romana anterior (VIEIRA DA SILVA, 

1987), embora apenas na sua fachada virada para a zona ribeirinha da cidade, no troço 

que vai desde o Chafariz D’el-Rei até à Rua dos Bacalhoeiros, já que na encosta 

Ocidental da colina, terá havido um retrocesso da área urbana islâmica em relação ao 

perímetro romano, pois a proposta de Vieira da Silva para a localização da Cerca Moura 
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no Largo de Santo António, e o seu troço até ao Castelo de São Jorge, se se 

sobrepusesse à muralha baixo-imperial romana, implicaria a localização de 

equipamentos públicos como as Thermae Cassiorum ou até do forum para o exterior do 

espaço do pomerium, facto que não corresponde aos modelos urbanísticos romanos, 

ideia partilhada por Adriaan de Man (2008, p.286). 

 No espaço da Casa Sommer, foi identificado adossado à já mencionada estrutura 

fundacional, um segundo pano de muralha, que corresponde a esta construção baixo-

imperial, de acordo com as autoras (GASPAR e GOMES, 2007). 

 Na Casa dos Bicos, em 1982 durante as obras de recuperação do edifício 

seiscentista, Clementino Amaro detectou a estrutura, assim como um torreão semi-

circular (DUARTE e AMARO, 1986, pp.150-151), intervencionado de forma mais 

profunda no ano de 2010, no âmbito do Projecto Integrado de Estudo e Valorização da 

Cerca Velha de Lisboa (PIEVCVL) dirigido por Vítor Filipe, e por Manuela Leitão, no 

qual também participámos. 

 Igualmente integrado no (PIEVCVL), em 2009 no Arco Escuro, Rua dos 

Bacalhoeiros, com direcção de Vasco Leitão, foi detectado um pequeno troço da 

muralha com a espessura preservada. No Arco de Jesus, no Cais de Santarém adjacente 

ao edifício Sommer, foi identificada uma das portas de acesso ao pomerium ainda 

preservada nas suas fundações. 

 Em 2002, na Rua de São João da Praça em Alfama, Manuela Leitão escavou 

parte de uma torre semi-circular articulada com um troço da muralha baixo-imperial 

igualmente detectada no vizinho Pátio da Murça, sobre a qual ainda se encontra 

preservado o pano da Cerca Medieval. No caso do torreão detectado nesta intervenção, 

a responsável assumiu que se trata de uma torre que pertenceria a uma porta 

monumental de acesso à cidade, de onde partia a via Olisipo-Scallabis (PIMENTA et al. 

2005). Em 2009/10 a mesma investigadora e Vasco Leitão, igualmente através do 

(PIEVCVL) voltaram a intervencionar o local. 

  5.1.2. O forum municipal 

 Ainda não foram detectadas estruturas que se podem identificar com o centro 

político e social de Olisipo, o que torna a sua localização alvo de grande debate, com 

interpretações díspares que têm como base a análise da topografia local e da localização 
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dos espaços públicos já detectados, como o teatro romano, os banhos públicos, ou vias 

de comunicação.  

  5.1.3. O Teatro Romano 

 Este equipamento público de espectáculos será certamente a estrutura 

monumental de Olisipo do qual temos hoje em dia maior conhecimento, com base nos 

resultados obtidos pelas diversas escavações arqueológicas que ali já tiveram lugar, 

assim como o estado de preservação em que ainda hoje o podemos vislumbrar. 

 Detectado durante o processo de reconstrução da cidade após o terramoto de 

1755, e foi sucessivamente intervencionado por Francisco Fabri (1798), Fernando de 

Almeida (1957-65), Irisalva Moita (1965-67), Theodor Hauschild (1985-88), Dias 

Diogo (1989-94) e mais recentemente, por Lídia Fernandes (2010). Encontra-se 

identificado o espaço da primeira cavea, o uomitorium, a orchestra, o frons scaenae, o 

proscaenium e o aditus maximus. 

 A edificação desta estrutura é apontada para os inícios do Século I d.C., com um 

momento de monumentalização com mármore em meados da mesma centúria 

(HAUSCHILD, 1990, p.65). 

  5.1.4. Termas e banhos públicos 

 Até ao momento, foram identificados três estruturas diferentes que 

correspondem a equipamentos hidráulicos, interpretadas como espaços termais de cariz 

público ou privado. Duas destas estruturas encontram-se localizadas no interior do 

espaço do pomerium, curiosamente em lados opostos da cidade. A terceira, parece 

situar-se fora deste limite, e voltaremos a ela um pouco mais adiante. 

 O maior destes complexos é identificado como as Thermae Cassiorum que se 

encontram na encosta ocidental do morro do Castelo, bem próximo de onde se pensa 

que passem os troços das muralhas da cidade. Tratando-se de um edifício público 

importante para a vivência social da cidade, de acordo com as regras urbanas romanas, 

localiza-se no espaço interno do pomerium, “empurrando” assim, a muralha para um 

local mais abaixo certamente no sopé da colina, ou já no Vale da Baixa. 

 Foram identificadas primeiramente em 1770 na sequência da reconstrução da 

cidade após o terramoto de 1755, e depois em 1991 foi intervencionada uma grande área 

na qual detectaram-se vários compartimentos incluindo um hipocaustum e apodyterium, 
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um uestibulum e parte de uma palaestra (DIOGO et al., 1993; SILVA, 1997). A 

construção terá decorrido nos inícios do século I, possivelmente com Cláudio, e teve 

uma vivência ocupacional pelo menos até ao século IV, quando sofreu grandes obras de 

restauro no ano de 338 d.C. (idem). 

 O segundo espaço termal foi identificado no Palácio dos Marqueses do Angeja 

em Alfama, na Rua de São João da Praça, em 2005. Foram postas a descoberto 

estruturas interpretadas pelos autores, como estando relacionadas com um frigidarium, 

de um complexo termal com utilização dos finais do Século I aos inícios do IV (FILIPE 

e CALADO, 2007). Não se sabe ao certo, se se trata de um equipamento de banhos 

público, ou se estamos perante um sistema termal privado. 

  5.1.5. O Templo de Cibele 

 No Largo da Madalena foram descobertas duas epígrafes dedicadas a Cíbele o 

que colocou a hipótese de neste espaço se situar um espaço religioso (ALARCÃO, 

1994, p.58) mas a nosso ver, não existem dados suficientes que possam confirmar este 

facto, Podem apontar-se outras explicações, como pertencer ao espaço do forum, que, 

como já mencionámos, a grande parte dos autores indicam situar-se nesta zona, já que o 

Largo da Madalena encontra-se muito próximo do Largo de Santo António da Sé, o 

local mais apontado para a localização desse espaço importante. A outra hipótese é o 

facto de este elemento poder fazer parte do pano da muralha baixo-imperial, que 

utilizava elementos arquitectónicos e epigráficos reaproveitados na sua construção 

(SILVA, 2011). 

  5.1.6. Espaços residenciais e vias de comunicação 

 Desde 1990, têm ocorrido no espaço dos claustros da Sé de Lisboa um conjunto 

de intervenções que foram iniciadas pelo ex-I.P.P.A.R, que têm revelado uma série de 

estruturas que representam uma diacronia ocupacional que se inicia no período 

Augústeo, entre as quais uma via com um tabuleiro de 2,60m (MATOS, 1994, p.109). 

Poderá tratar-se de um cardine secundário, ladeado por estruturas habitacionais 

possivelmente de cronologia Augústea (idem). Foi ainda exumada, articulada com estas 

estruturas, uma cloaca com 1,60m de altura e 0,70cm de largura.  

 No edifício da Sommer, além das muralhas, foram igualmente identificadas uma 

estrutura criptoporticada, um fontanário, e uma outra construção revestida a fresco e 

pavimentada a mosaico (GASPAR e GOMES, 2007).  
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 5.2. Os suburbia de Olisipo 

 A área pertencente ao espaço suburbano da civitas olisiponensis tem revelado 

igualmente um grande conjunto de estruturas com funcionalidades que se reconhecem 

como pertencentes a espaço exterior ao perímetro amuralhado, associado a 

funcionalidades industriais, espaços funerários ou de espectáculo. 

  5.2.1. Complexos industriais 

 A zona industrial já identificada ocupa uma área com cerca de 500m, que 

embora com cronologias de ocupação e funcionamento diversas, parecem respeitar a 

diferenciação de espaço urbano e suburbano, e assim, ajudar a interpretar a possível 

localização das diferentes muralhas que envolveriam o pomerium. 

 Na Casa dos Bicos, em 1982, surgiram quatro tanques de grandes dimensões, em 

excelente estado de conservação, com um outro conjunto de estruturas 

cronologicamente datadas como sendo anteriores, podendo ou não estar directamente 

articuladas com a fábrica acima mencionada (AMARO, 1986 ; BUGALHÃO 2001). 

 O Núcleo Arqueológico dos Correeiros, também possui um complexo industrial 

posterior a meados do século I. (pois sobrepõem-se a uma necrópole anterior) 

(BUGALHÃO, 2001). 

 Entre a Rua dos Fanqueiros e a Rua da Conceição, em 1993, foi detectado um 

tanque com 2,80m de comprimento (DIOGO e TRINDADE, 2000). 

 Outros locais da zona ribeirinha revelaram tanques desta natureza, cujos 

resultados já se encontram divulgados, nomeadamente a Rua dos Fanqueiros (DIOGO e 

TRINDADE 2000; AMARO, 1994); Rua dos Douradores (SEPÚLVEDA et al. 2003); 

Rua da Prata (SANTOS e MARQUES, 1997), Rua dos Bacalhoeiros (FILIPE, 2008). A 

Rua dos Correeiros mostrou ainda noutro local mais vestígios de estruturas industriais 

(FERNANDES, 1997 apud SILVA, 1999; SILVA, 1997). Na Rua Augusta, foram 

igualmente detectadas varias estruturas, na zona mais próxima do esteiro da Baixa 

(MANTAS, 1990; BUGALHÃO 2003).  

  5.2.2. O criptopórtico da Rua da Prata 

 Trata-se de um complexo de galerias, identificado após o terramoto de 1755. 

Teve dois grandes momentos de escavação, em 1770/73 e 1859, que colocaram uma 
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grande área deste edificado subterrâneo à vista. Em 1996 foi aberta uma sondagem 

numa galeria, e removido os revestimentos do século XIX. 

 A funcionalidade deste espaço ainda é alvo de grande debate por parte dos 

investigadores que se têm dedicado à sua interpretação. Uma das teorias mais comuns, é 

o seu uso como espaço termal (MACIEL, 1994 apud SILVA, 1999, p.51), com base em 

vestígios de opus signinum que devido à sua capacidade de impermeabilidade é 

encontrado em grandes quantidades nos equipamentos termais. Outra fonte utilizada 

para esta teoria, é uma epígrafe dedicada a Esculápio (VIEIRA DA SILVA, 1944, 

p.219, nº103), igualmente relacionado com a água e termas. 

 A outra teoria relaciona estas galerias com a funcionalidade de um espaço 

público, nomeadamente um forum mercantil articulado com o comercio e as actividades 

portuárias, devido à sua localização bem próxima da costa, e da união do esteiro da 

Baixa, com o rio Tejo (CARDIM RIBEIRO, 1994 apud SILVA, 1999, p.51). Estas 

galerias seriam um espaço de armazenamento sobre o qual se situaria o forum onde 

seriam transacionadas mercadorias que se encontravam em processo de chegada ou 

partida da cidade. A cronologia indicada é feita com base no opus quadratum 

almofadado que se pode observar nas galerias, e aponta para uma construção em 

período de Augústeo (MACIEL, 1994 apud SILVA, 1999, p.52; CARDIM RIBEIRO, 

1994 idem) ou para meados do século I (SILVA, 1997). Identificamo-nos mais com esta 

última teoria, justamente devido à sua localização e aos seus paralelos com outros 

espaços criptoporticados, nomeadamente o de Aeminium (CARVALHO, 1998). 

  5.2.3. O circo romano 

 Esta estrutura de espectáculos foi inicialmente detectada em 1961, durante a 

construção do troço da linha de metropolitano no Rossio, por Irisalva Moita (MOITA, 

1968). Na altura, foi identificada uma construção em opus signinum ladeada por um 

murete, mas incialmente, esta descoberta foi relacionada com estruturas portuárias, e 

não com o circo romano, de que se desconhecia por completo a existência. 

 Entre 1994/96 Clementino Amaro e Ana Vale, durante novas obras relacionadas 

com o metropolitano da cidade, voltaram a escavar estas estruturas, identificando parte 

da spina e da arena, com uma cronologia proposta pelos autores para o século III d.C 

(FERNANDES, 1997; VALE e FERNANDES, 1997; SEPÚLVEDA et al, 2002; VALE 
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e SOUSA, 2003). Uma contra-proposta de datação aponta para a segunda metade do 

século I (SILVA 1997 e 1999). 

 Com base nestes achados, a sua dimensão e orientação foram determinadas, 

sendo a ideia mais corrente apontada para uma área que ocupa toda a praça D.Pedro IV 

(Rossio), englobando o Teatro D. Maria II, e terminando já sob a Rua dos Sapateiros e 

Rua Augusta, no primeiro quarteirão habitacional. 

  5.2.4. Espaço termal 

 Como anteriormente já referimos, foram detectados até ao momento três 

estruturas termais em Olisipo, encontrando-se duas no espaço interno do pomerium, e 

uma terceira já no exterior, no Núcleo da Rua dos Correeiros. Trata-se certamente de 

termas privadas da segunda metade do século III ou inícios do IV, relacionadas com o 

complexo industrial ali presente. (BUGALHÃO, 2001) 

  5.2.5. As necrópoles 

 A identificação das áreas funerárias é essencial para se compreender os limites 

do pomerium, e consequentemente para as a localização dos troços das muralhas 

perímetrais.  

 No caso de Olisipo, onde ainda persistem grandes dúvidas sobre estas estruturas, 

a identificação das necrópoles vieram a reduzir a área de busca, já que estes espaços se 

situam sempre do lado exterior dos perímetros amuralhados e próximo das vias de 

comunicação.  

 No lado Oriental da cidade, da porta que se localizaria na Rua de São João da 

Praça, partia a via Olisipo-Scallabis, para Norte, e existem algumas referências antigas 

que mencionam a presença de sepulturas romanas na zona de Alfama, ou de Santa 

Apolónia (SILVA, 2005, p.28). Recentemente, em 2007 surgiram no quarteirão limitado 

pela Rua de São Miguel/Beco da Cardosa em Alfama, vestígios de estruturas, que 

incluíam vestígios de incinerações, fragmentos de mosaico, elementos arquitectónicos e 

fragmentos de frescos que poderão indicar a presença no local ou proximidades de 

monumentos funerários, já que o troço da via Olisipo-Scallabis encontra-se bastante 

próximo.2 

                                                 
2 Estudo que elaborámos num trabalho de licenciatura, com base nos dados recolhidos nas escavações 
efectuados no local entre 2007 e 2009, dirigidas pelo Mestre Rodrigo Banha da Silva, Dra. Cristina Nozes 
e Dr. Pedro Miranda, no qual participámos. 
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 No vale da Baixa, no Núcleo Arqueológico dos Correeiros, foi igualmente 

identificado como um momento ocupacional imediatamente anterior ao complexo 

industrial, uma necrópole, com ocupação confirmada no último terço do século I a.C. 

até meados do primeiro século da nossa era, que terá sido desactivada e desmantelada 

no momento da construção do espaço industrial (BUGALHÃO, 2001; SILVA, 1997). 

Este dado vem indicar e confirmar as teorias que apontam a muralha fundacional como 

se situando mais próximo da Rua da Madalena, excluindo este espaço, assim como o 

espaço do criptopórtico da Rua da Prata da área do pomerium. 

 A Noroeste, tem sido escavado e analisado aquele que parece ser até ao 

momento o maior espaço funerário da cidade. Pelo menos é o mais bem conhecido em 

termos de área e cronologia ocupacional, onde se inclui a Praça da Figueira, Martim 

Moniz e a Encosta de Sant’ana. Desta necrópole falaremos um pouco mais adiante, já 

que se trata de um dos focos deste estudo.  

 

6. Os trabalhos arqueológicos na Praça da Figueira 

 6.1. As intervenções efectuadas até aos anos 70 

 A primeira intervenção efectuada no espaço da Praça da Figueira teve lugar no 

ano de 1957, na área do subsolo do estabelecimento comercial Irmãos Unidos, onde 

Irisalva Moita realizou um registo fotográfico de uma parte conservada da escadaria da 

Igreja do Hospital Real de Todos-Os-Santos. (MOITA, 1993). 

 Uma segunda intervenção arqueológica ocorreu entre 22 e 24 de Agosto de 

1960, igualmente por parte de Irisalva Moita, que realizou a que é considerada a 

primeira escavação de carácter preventivo na cidade de Lisboa, onde exumou uma área 

correspondente a parte da estrutura do Hospital, assim como parte do antigo Convento 

de São Domingos e a antiga capela da Nossa Senhora do Amparo, que estavam sob 

ameaça de destruição com a construção do primeiro troço da rede de Metropolitano da 

cidade de Lisboa (MOITA, 1964-66, 1993, 1994 apud  SILVA, 2005, p.7). 

 Em 18 de Abril de 1961, foram recolhidos artefactos de três sepulturas de 

incineração romanas, na Praça da Figueira, durante a obra do Metropolitano, analisados 

por Irisalva Moita, que foi chamada ao local. Após este achado, outras sepulturas foram 

surgindo na Praça da Figueira, ao longo do ano de 1961. Só após a recolha destes 
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materiais é que surge a hipótese de uma intervenção sistemática, o que veio a acontecer 

em Fevereiro de 1962. . 

 No total, da sua actividade de peritagem e intervenção na Praça da Figueira, 

Moita referenciou vinte e cinco sepulturas e um conjunto de estruturas que interpretou 

como associadas. (MOITA, 1968, pl.III apud  SILVA, 2005, p.7). 

 A interpretação dos resultados obtidos durante todo este processo de intervenção 

por parte de Irisalva Moita encontram-se muito desarticuladas, não se tendo a noção do 

espaço da necrópole romana, devido ás condicionantes apresentadas ao longo de todo o 

processo. 

 A 11 de Fevereiro de 1962, dá-se início ao processo de escavação por parte de 

Bandeira Ferreira, após Irisalva Moita ter saído do espaço da necrópole. A área 

intervencionada foi muito limitada, devido à afectação feita pela obra do Metropolitano. 

Apenas foi escavada uma zona que corresponde a um trecho do terço central da Praça 

da Figueira, onde se iria implantar a estação do Metropolitano do Rossio. Nessa área, 

Ferreira identificou um troço de via romana, que não tinha sido detectada por Irisalva 

Moita. 

 Em 1970, durante a colocação da estátua equestre de D. João I, no centro da 

Praça da Figueira, Irisalva Moita voltou à Praça da Figueira, onde efectuou a recolha de 

elementos epigráficos e arquitectónicos da estrutura do Hospital Real (SILVA, 2005, 

p.8). 

 6.2. A campanha de 1999/2001  

 Foi apenas no final da década de 90 que a Praça da Figueira voltou a ser 

intervencionada arqueologicamente, e mais uma vez com um carácter preventivo. Foi o 

resultado de um programa camarário, para a reabilitação e requalificação daquele local e 

do espaço envolvente, incluindo a construção de parque de estacionamento subterrâneo 

(SILVA, 2005, p.14). 

 Apesar do Museu da Cidade ter ficado encarregue da nova intervenção 

preventiva do espaço, já tinha sido definida pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo 

Instituto Português de Arqueologia (I.P.A.) a construção do parque de estacionamento, 

independentemente do património arqueológico que surgisse no subsolo da Praça. Deu-

se privilegio ao princípio da preservação pelo registo ulteriormente consagrado na Lei 

de Bases do Património Cultural (Dec.Lei 107/2001).(SILVA, 2005, p.14). 



 51 

 A intervenção arqueológica foi executada em três fases distintas, com períodos 

temporais diferentes e metodologias adaptadas a cada uma das fases de trabalho: 

 Numa primeira fase, foi efectuada uma peritagem durante a obra, entre Fevereiro 

e Junho de 1999, onde se efectuaram sondagens geotécnicas; a segunda fase consistiu 

no acompanhamento da construção da estrutura primária de contenção, entre Setembro e 

Dezembro de 1999; a terceira fase, caracterizou-se pela escavação arqueológica em si, 

da área a ser afectada, e ocorreu entre Dezembro de 1999 e Março de 2001; 

 Devido ao facto de todo o trabalho da equipa de arqueologia ser realizado em 

simultâneo com a evolução da obra apenas a área do Hospital Real de Todos-Os-Santos 

foi estudada de forma mais aprofundada, enquanto que os momentos anteriores ficaram 

aquém dos resultados pretendidos, nomeadamente o período romano.  

 6.3. A importância da Praça da Figueira no contexto urbanístico da cidade 

romana de Olisipo 

 Mesmo após a intervenção executada em 1999-2001, não se tem conhecimento 

de toda a extensão da necrópole Noroeste de Olisipo. Conseguiu-se concluir que o 

limite a Sul vai para além da Praça da Figueira, pois foram encontradas estruturas 

funerárias até ao limite da Praça. Mas para Norte, o limite parece ser demonstrado por 

achados efectuados no Largo de São Domingos (SILVA, 2005, p.31). Desenvolvia-se 

ao longo da Via Norte, confirmada pela presença de sepulturas atribuídas aos séculos I e 

II descobertos na Encosta de Sant’Ana, associadas a uma via fóssil romana 

(MURALHA et al. 2002 apud SILVA, 2005, p.31).  

 A necrópole parece apresentar uma hierarquização de acordo com a proximidade 

ou não da Via Norte (SILVA, 2005, p.32). Estas diferenças são demonstradas pelas 

tipologias das estruturas exumadas, e analisando as presentes na Praça da Figueira e na 

Encosta de Sant’Ana. No caso do subsolo da Praça da Figueira, surgiram um conjunto 

de estruturas monumentalizadas dos séculos I e II, erguidas em alvenaria e argamassa, 

no caso da Encosta de Sant’Ana, existem poucas estruturas construtivas associadas aos 

sepultamentos (idem, p.32), e as que surgem, são edificadas em pedra seca com um 

ligante argiloso. Estas diferenças mostram assim uma distinção hierárquica associada ao 

investimento aplicado nas construções funerárias. 

 A articulação dos dados de todas as intervenções realizadas neste espaço, foi 

elaborada por Rodrigo Banha da Silva, arqueólogo do Museu da Cidade, que dirigiu a 
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intervenção de 1999/2001 na sua dissertação de Mestrado (SILVA, 2005). Teve como 

base os elementos mais seguros fornecidos pela intervenção de 1961/62, nomeadamente 

achados documentados e bem descritos e registo gráficos mais coerentes e os dados que 

recolheu juntamente com a equipa que participou na intervenção de 1999/2001. 

Optámos por apresentar apenas as interpretações propostas para as diferentes 

fases cronológicas identificadas para o período de ocupação romana do espaço da Praça 

da Figueira, mais relevantes para a temática desta dissertação, deixando de fora as fases 

correspondentes às ocupações posteriores, nomeadamente o período medieval islâmico 

e o Hospital Real de Todos-Os-Santos. 

Sendo assim, analisando a dinâmica estratigráfica, os materiais recolhidos e as 

estruturas exumadas, Banha da Silva definiu um conjunto de cinco momentos que será 

seguidamente apresentado de forma cronológica, da mais ancestral até ao momento final 

de abandono: 

Fase I – Evidências de Época romana anteriores à instalação do primeiro 

urbanismo alto-imperial (Fig.8). 

 A este momento correspondem níveis deposicionais com uma cronologia 

apresentada que é indicada por alguns fragmentos com uma diacronia abrangente, que 

se inicia na Idade do Bronze Final passando pela Idade do Ferro, mas incluindo 

igualmente já, alguns escassos fragmentos de cerâmica campaniense A, com uma 

datação pertencente ao século II a.C. ou segundo terço do século I a.C. 

 Fase II - Evidências correspondentes à instalação do primeiro urbanismo alto-

imperial (Fig.9). 

 Corresponde a pavimentação mais antiga da Via Norte, com vestígios de um 

piso em terra-batida muito compacta (SILVA, 2005, p.40). 

 A Oeste da via, surgiram dois muros, construídos em argamassa com coloração 

amarela, e com cerca de 0,05m de espessura. Um com orientação Sul-Norte e outro 

Este-Oeste que formavam uma esquina. Seguem uma orientação semelhante à da Via 

Norte, embora não esteja comprovada a contemporaneidade das duas estruturas. Não 

apresenta qualquer tipo de utilização funerária ou outra, com excepção de ter sido usada 

como área de despejo já no século III. 
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 Paralelamente ao muro Norte, surgiu uma outra via, com cerca de 30 metros de 

extensão reconhecida, que se encontrava perpendicular à Via Norte. Trata-se de uma 

estrutura com cariz secundária, delimitada a Norte por um outro muro semelhante aos 

muros [6582] e [8545], identificado em cerca de 1,50 m, que se encontrava 

desmantelado até ao alicerce, momento esse que terá ocorrido já durante a fase IV. 

 Nas unidades de escavação H-I/8-9 foi detectada uma fossa detrítica que 

apresentava uma relação directa de contemporaneidade com os muros acima referidos, 

estando o seu interface superior destruído pela U.E [8268], uma das unidades de 

regularização para a colocação do pavimento da Via Norte. Ainda surgiram mais duas 

fossas detríticas, com dimensões diferentes, encontrando-se uma nas quadrículas K-L / 

5-6 – U.E. [8060] e outra em F-2 [8933], que continham alguns fragmentos de lucernas 

entre o material recolhido do seu interior. A fossa [8133] encontrava-se parcialmente 

sobreposta pelo troço mais antigo da Via Norte. 

 Fase III - Evidências correspondentes à época de funcionamento da necrópole 

enquanto espaço monumentalizado (Fig.10). 

 A este momento corresponde o período de maior monumentalização do espaço, 

relacionado com a mudança dos rituais ocorrida a partir dos finais da República na 

Hispânia, e tem o seu apogeu a partir da Época dos Júlio-Cláudios. (SILVA, 2005, 

p.43). Esta mudança terá sido progressiva, mas é demonstrada pela evolução das 

tipologias dos monumentos funerários, do tipo de mobiliário funerário que se pode 

encontrar, e em evidências epigráficas. 

 A ocupação da necrópole neste espaço focou-se fundamentalmente nas áreas 

mais próximas da Via Norte. As estruturas funerárias mais simples, que surgiram 

durante a intervenção de 1999-2001 parecem datar do século I, embora tenham sido 

reutilizados ao longo do tempo, analisando o mobiliário funerário encontrado no seu 

interior (SILVA, 2005, p.45). 

 Foi durante os séculos I a III que se deu a moumentalização do espaço funerário 

na Praça da Figueira tal como vai ocorrendo nos espaços das necrópoles urbanas do 

Ocidente. (Idem, p.49). Apenas estavam preservados as fundações, muito 

provavelmente desmanteladas ainda durante o século III para a reutilização dos 

materiais construtivos noutras estruturas, nomeadamente de defesa (Fig.29). Um dos 
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espaços mais significativos é uma entrada porticada pertencente a um dos recintos 

funerários ainda conservado parcialmente (Fig.28). 

 Igualmente, as estruturas de sepulturas mais simples de incineração foram de 

certo modo monumentalizadas, com dois exemplos de estruturas cupiformes, um outra 

igualmente coberta por uma cupa, mas forrada a opus signinum, uma caixa de tijolo, que 

foi identificada como erguida para receber uma incineração através de uma lucerna, 

contendo a marca AVFFRON, que mais adiante retrataremos com mais pormenor 

(Fig.25) . 

  Ainda a este tipo de sepultamento, correspondem três monumentos revestidos a 

estuque, com planta quadrangular que cobriam cistas que serviam de urna; um outro 

monumento forrado a opus signinum, dotado de tabuleiro lateral, que parecia possuir 

uma zona de encaixe para uma estela, não presente, sobrepondo-se a uma caixa em opus 

lateritium, que incluía entre o mobiliário, uma lucerna do tipo Rio Tinto-Aljustrel 

retratada adiante (Fig.26); também se detectou a presença de outras estruturas funerárias 

de incineração, com o reaproveitamento de ânforas de tipologia Dressel 20, ou cistas em 

tijolo, fossas simples de inumação com ou sem recurso a caixões em madeira. (SILVA, 

2005, p.50).  

 Relativamente ao troço da Via Norte, nesta fase, terá sido alvo de uma reforma 

com a colocação de um novo piso, ladeado por valas de drenagem lateral 

 A Via Secundária também recebeu um novo pavimento. O muro a Norte foi 

desmontado e substituído por um outro, um pouco mais afastado para Norte com a 

introdução de um portão duplo com ferrolho que encerraria o acesso da Via Secundária 

a Via Norte (Fig.27). A partir de certa altura, esta Via Secundária direccionava-se para o 

Circo, o que torna esta reformulação do espaço de leitura bastante interessante. Toda 

esta intervenção nas vias terá ocorrido algures entre os meados do século II e os meados 

do século III (SILVA, 2005, p.53). 

 Fase IV - Evidências correspondentes à época de “desmonumentalização” da 

necrópole (Fig.11). 

 A partir da segunda metade do século III, o espaço da Praça da Figueira 

continuou a ser utilizado como espaço funerário, na área mais a Norte, e próximo da Via 

Norte, mas o tipo de estruturas presentes mudou totalmente, com a presença de 

sepulturas de inumação no lugar das estruturas monumentais da fase anterior.  
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 Os monumentos funerários do lado Ocidental da via foram desmantelados, e 

cobertos por uma unidade estratigráfica que regularizou o espaço, após o que foi 

interpretado como uma depressão causada por uma intensa actividade de roubo de 

pedra, que escavara até as alvenarias das construções documentando um episódio de 

destruição dos edifícios deste sector de necrópole (SILVA, 2005, p.53).  

 Do lado oposto da via também se procedeu ao mesmo tipo de regularização que 

encostava e cobria os restos das estruturas monumentais, nomeadamente o muro com a 

porta porticada. Várias unidades estratigráficas de pequenas espessuras foram 

depositadas em toda a restante área, igualmente como momento de regularização. 

 Nas faixas laterais da Via Norte foram detectadas, junto à área da porta 

porticada, diversas sepulturas de inumação em fossa simples e algumas incinerações, 

que consistiam no ossilegium com mobiliário depositado no interior de caixas cistóides 

em tijolo. A interpretação deste mobiliário atribui uma cronologia do século III e inícios 

do século IV d.C. A Via Secundária apresenta um aspecto bastante interessante. No 

centro da Via foi encontrada uma sepultura de incineração, assinalada por um silhar 

estucado. Parece implicar que esta via tenha sido encerrada e desactivada nesta altura, o 

que é significativo, tendo em conta a sua possível (embora não confirmada) articulação 

com o circo. A Via Norte também sofreu renovações do piso. 

 Fase V - Evidências correspondentes à época de fim de utilização do espaço 

como zona funerária (Fig.12). 

 A utilização da Praça da Figueira como espaço de necrópole parece ter cessado 

durante o século IV, mas ainda não há um momento preciso para identificar essa 

circunstância. Tal facto terá como explicação a mudança dos rituais de enterramento, 

com a progressiva cristianização da cidade. 

 A Via Norte ainda se encontrava em utilização, e sofreu uma derradeira reforma 

de piso, datado por dois numismas de Arcádio (385-409 d.C). 

 A Oeste, na zona que formava esquina com a Via Secundária, entretanto 

desactivada, foi erguido um conjunto de muros dos quais não se sabe a sua função, mas 

a inexistência de qualquer tipo de enterramento no seu interior ou exterior exclui a sua 

utilização como monumento funerário. 
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 No lado Este da Via, ainda foram encontradas quatro sepulturas de inumação, 

com caris muito disperso, sem a presença de espólio, o que torna complicado apresentar 

uma datação para estes enterramentos. 

 As evidências de abandono de todo este complexo, incluindo a Via Norte, 

demonstram-se com a presença de algumas unidades estratigráficas arenosas pouco 

espessas (nomeadamente sobre a via) e de uma mais potente e de característica argilosa 

– U.E. [8804], que aparenta equivaler a um período de deposição mais lento, posterior a 

cronologia presente nesta fase e que se atribui a um último momento de presença 

romana neste local, atestado pela presença de materiais escassos e muito fragmentados, 

mas ainda e apenas de cronologia romana, embora bastante tardia (SILVA, 2005, p.57). 

 

7. As formas presentes na colecção 

 Uma primeira análise ao conjunto de lucernas da Praça da Figueira tem que 

passar necessariamente por uma identificação das formas, entre os exemplares passíveis 

de tal identificação. Os critérios utilizados passaram por dois factores: as características 

morfológicas e a cronologia a ela associada. 

 Dentro desta colecção, identificámos exemplares que se integram nos grupos de 

lucernas de volutas, de disco e cureiformes (Fig.18). 

 A descrição das características formais de cada um dos tipos diferentes de 

lucernas é um estudo amplamente realizado e publicado, pelo que tomámos a opção de 

apresentar apenas de modo sintético as particularidades dentro de cada uma das formas.  

 Do total de 342 fragmentos analisados, 129 foram identificados de acordo com 

uma classe de produção, ou formas especificas, o que corresponde a 37,7% do total do 

conjunto, não sendo possível classificar tipologicamente os restantes 213 indivíduos, o 

que é demonstrativo do grande grau de fragmentação do conjunto da Praça da Figueira 

(Fig.19). 

 7.1. Lucernas imperiais de volutas 

 Esta classe representa as lucernas alto-imperiais por excelência, que apresentam 

uma grande qualidade técnica. Em grande parte oferecem representações iconográficas 

bastante detalhadas e complexas, aplicadas com recurso a molde e elaborados com 

muito rigor. A qualidade técnica e artística permitiu uma grande difusão destes tipos por 
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todo o império, associadas a um período de paz e prosperidade proporcionada por 

Augusto (MORILLO CERDÀN, 1999, p.67). Encontram-se presentes em grande parte 

dos arqueossítios com cronologia entre os reinados de Augusto e meados do século II, 

Todos os exemplares encontrados são essencialmente de importação itálica, embora 

estejam já comprovadas produções Hispânicas, com alguns exemplares presentes no 

conjunto da Praça da Figueira, nomeadamente de produção da Baetica.  

 Tecnicamente e morfologicamente demonstram uma grande evolução em 

relação aos arquétipos tardo-republicanos, sendo mais complexas, aperfeiçoadas com 

maior capacidade de reservatório e com adição de motivos decorados no discus, 

ausentes nas formas anteriores. Uma das características chave que separam estes dois 

tipos formais de lucernas é a adição de volutas a ladear o rostrum como elemento 

decorativo, a mostrar similitudes com elementos arquitectónicos. 

 O rostrum também se caracteriza por poder surgir em dois tipos 

morfologicamente distintos: com formato triangular e redondo. A cada um cabe um 

período cronológico próprio. 

 O rostrum triangular surge ainda nos finais do século I a.C., com o início do 

principado de Augusto e prolonga-se na melhor das hipóteses até inícios do século II, 

isto de acordo com as cronologias existentes. Se tivermos apenas em consideração a 

tabela de Dressel-Lambogia, esta forma prolonga-se apenas até o final da dinastia dos 

Flávios, ou seja, finais do século I. Está presente nas formas 9 (em todas as suas 

variantes) e 10 da tipologia Dr.Lamb., e IVB e IVD da tipologia de Deneauve. 

 O rostrum redondo surge ainda no segundo quartel do século I, nomeadamente 

por volta do ano 40, com o principado de Cláudio e prolonga-se até inícios do século 

seguinte, de acordo com algumas tabelas, mas até ao último quartel do século I, de 

acordo com a cronologia de Dr.-Lamb. Podemos encontrar este tipo de rostrum nas 

formas 11 a 16 da tipologia de Dr-Lamb. e VD e VE da classificação de Deneauve.  

 Na totalidade dos fragmentos susceptiveis de ser classificados, no conjunto da 

Praça da Figueira, identificámos 85 fragmentos pertencentes a esta classe tipológica, 

com 24 exemplares passíveis de uma classificação mais fina.   

  7.1.1. Dressel-Lamboglia 9/10 (Loeschcke I/Ponsich II-A1/Deneauve IV 

A,C) 
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 Trata-se do tipo de lucerna de volutas mais ancestral e encabeça um subgrupo de 

três formas a que foram dados os subtipos A, B e C, diferenciadas por Lamboglia, mas 

primeiramente identificadas por Loeschcke (1919) com base no ângulo de abertura da 

extermidade do rostrum, e na distancia que este apresenta das volutas. Para 

distinguirmos estes três subtipos, é preciso uma cuidadosa análise desse ângulo, o que 

se torna bastante dificultado quando os rostra encontram-se muito fragmentados ou 

incompletos. O que distingue a forma 9 da forma 10 é a presença, no caso da forma 10, 

de ansa, que se encontra ausente na variante 9. Este aspecto morfológico torna difícil de 

diferenciar as tipologias, caso a lucerna não se apresente completa. 

 A margo é curta e horizontal, ligeiramente inclinada para o interior, e encontra-

se separada do disco por molduras em quantidade diversa, mas é bastante comum 

apresentarem-se em número de três. 

 É uma forma muito popular, extremamente difundida por todo o império, e 

muito comum nos contextos arqueológicos da Península Ibérica atribuídos ao século I. 

A cronologia atribuída a esta forma segundo a classificação Dr.-Lamb. abrange os finais 

do século I a.C. até finais do século I. Com base na secção da margo, a cronologia 

atribuída a esta forma corresponde a esta diacronia. 

 O número de fragmentos identificados na Praça da Figueira, pertencentes a esta 

tipologia independentemente do subtipo é de 12. 

  7.1.2. Dressel-Lamboglia 9B (Loeschcke IB/Ponsich II-A1/Deneauve IV 

A) 

 O rostrum deste subtipo caracteriza-se por apresentar um ângulo mais fechado 

do que o tipo A, que não se encontra representado no conjunto da Praça da Figueira.  

 A margo é curta e horizontal, ligeiramente inclinada para o interior, separada do 

disco por molduras completas, normalmente em número de três como anteriormente 

referimos, mas a sua quantidade pode variar. 

 A produção inicia-se durante o principado de Tibério (14-37) e atinge o seu auge 

em meados do século I, quando vai sendo substituída pelo subtipo C.  

 É um tipo de lucernas extremamente difundido por todo o império, mais que o 

subtipo A e é muito comum nos contextos arqueológicos da Península Ibérica. 
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 Identificámos 2 fragmentos como pertencentes a este subtipo B (Est. VII, nº18; 

Est. X, nº42). 

  7.1.3. Dressel-Lamboglia 9C (Loeschcke IC/Ponsich II-A1/Deneauve IV 

A)   

 Apresenta o rostrum com um ângulo muito aberto, mas com dimensões 

desproporcionadas em relação ao diâmetro do infundibulum. Oferece-nos igualmente 

uma margo curta e horizontal, ligeiramente inclinada para o interior. 

 A cronologia apresentada de acordo com a tabela Dr.-Lamb. indica uma 

produção que se inicia com Nero (54-68) e prolonga-se até aos finais do século, 

sucedendo assim ao subtipo B. 

 Identificámos 2 fragmentos como pertencentes a este subtipo (Est. XIV, nº83; 

Est. VII, nº 19). 

 

  7.1.4. Dressel-Lamboglia 11 (Loeschcke IV/Ponsich II-B1/Deneauve V 

A) 

 Esta forma pertence ao grupo de lucernas que se caracterizam pela presença de 

um rostrum de formato redondo, ladeado por volutas bastante salientes. 

 O único elemento morfológico que diferencia esta lucerna da forma Dr.-Lamb. 

14 é a ausência de ansa, o que torna difícil de distinguir quando se trata apenas de 

fragmentos ou de partes incompletas de uma lucerna que contenham a parte anterior. 

 A margo apresenta um perfil estreito e horizontal, mas evolui para alguma 

convexidade, e o discus é côncavo, com varias molduras a separar os dois elementos. 

 A cronologia anotada pela classificação de Dr.-Lamb. aponta para uma diacronia 

entre o principado de Cláudio e início da dinastia dos Flávios, ou seja aproximadamente 

entre 40 e 70 do século I. As outras classificações apontam para um término desta 

produção já no início do século II como é o caso da tabela de Ponsich. 

 O número de fragmentos identificados desta tipologia é de 7, número que inclui 

as que estão identificadas claramente pertencentes a este tipo, e as que podem pertencer 

ao universo que abrange os tipos Dr.-Lamb. 11 a 14 sem se ter certezas da sua 

classificação (Est. V, nº 14; Est.VIII, nºs 24, 28 e 30; Est. XIV, nº81; Est. XV, nº97). 
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  7.1.5. Dressel-Lamboglia 12/13 (Loeschcke III/Ponsich II-B1/Deneauve 

V B) 

 Este tipo de lucernas de bico redondo caracteriza-se pela presença de uma ansa 

plástica, denominada igualmente por alguns autores de reflector, pois por vezes possuía 

um engobe com reflexos metálicos (PEREIRA, 2008, p.62). 

 A diferença do tipo 12 para o tipo 13 reside no rostrum, que apesar de ser 

formalmente idêntico ao que nos é oferecido pelas formas 11 e 14, o tipo 12 apresenta 

dois rostra perfeitamente idênticos, enquanto as lucernas do tipo 13 apresentam apenas 

um. 

 A cronologia para este tipo segundo Dr.-Lamb., baliza-se entre Tibério e 

Vespasiano (ou seja, entre o inicio do século I e o terceiro quartel da mesma centúria) o 

que parece apontar que esta forma tenha surgido antes do tipo 11.  

 Um fragmento de ansa em forma de meia-lua, do tipo Ponsich 3 indica a 

presença de um exemplar desta forma no conjunto da Praça da Figueira (Est. VIII, 

nº27). 

  7.1.6. Dressel-Lamboglia 14 (Loeschcke V/Ponsich II-B2/Deneauve V D) 

 Este tipo de lucernas apresenta formalmente todas as características presentes na 

forma Dr.-Lamb. 11, tendo apenas como factor diferenciador a presença de uma ansa 

que como já referimos, torna difícil de distinguir estes dois tipos, em caso de 

fragmentos e de lucernas incompletas. 

 A cronologia apontada para o tipo 14 é idêntica ao da forma 11. 

  7.1.7. Dressel-Lamboglia 15/16 (Loeschcke V/Ponsich II-B2/Deneauve 

VD) 

 Estas formas apresentam formalmente algumas diferenças relativamente aos 

tipos 11/14, embora ainda pertençam ao grupo das lucernas de bico redondo. As volutas 

surgem redobradas apenas na parte mais próxima do rostrum e prolongam-se até a 

moldura formando um canal que liga o discus aos rostra. Pode tratar-se ainda assim de 

uma derivação dessas formas anteriores. A diferença entre estas duas formas é a 

ausência de decoração na margo no caso da 15 e a presença de decoração na mesma 

área no caso da forma 16. 
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 A cronologia apontada para estas formas segundo a classificação de Dr.-Lamb. é 

do período da dinastia dos Flávios (terceiro e quarto quartel do século I) ou seja, é 

contemporânea das formas anteriores de bico redondo, embora haja tabelas crono-

tipológicas que apontem para um término já no século II (DENEAUVE, 1969; 

PROVOOST, 1976).  

 Destas formas, foi identificado 1 fragmento na Praça da Figueira (Est. XXIX, 

nº199). 

  7.1.8. Deneauve V G (Loeschcke V) 

 As lucernas deste tipo apresentam um corpo circular com um rostrum 

arredondado e duas aletas laterais. O discus que pode ser liso ou apresentar decoração, é 

separado da margo por um pequeno sulco que é interrompido junto ao rostrum. A forma 

apresentada pelo discus é reminiscente dos modelos de lucernas helenísticas. 

 Apresenta uma cronologia que vai desde o principado de Cláudio até à dinastia 

Flávia (c.50 a 100). 

 A esta forma pertence a valva superior de molde que identificámos no conjunto 

da Praça da Figueira. Não detectámos nenhum fragmento de lucerna no conjunto que 

possa ser associada a esta tipologia (Est. XXIX, nº 198). 

 7.1.9. Tipo Rio-Tinto/Aljustrel  

 O nome comum atribuído a este tipo de lucernas está relacionado com o facto de 

serem encontradas em maior quantidade em estruturas mineiras, povoados ou 

necrópoles relacionadas com a actividade mineira, embora, não sejam exclusivos destes 

contextos. 

 É considerada uma variante do tipo Dr.-Lamb. 14, e apresenta um corpo circular 

com tendência piriforme, com o discus ligeiramente concavo e sem decoração. A margo 

é larga, e encontra-se decorada com pérolas. O rostrum já não apresenta as distintas 

volutas das lucernas do século I, embora retenha uma forma, que a nosso ver aproxima-

se mais da forma de rostrum triangular das lucernas do inicio da centúria, do que das 

formas redondas. 

 A cronologia aponta para uma produção que se terá iniciado ainda no século I, 

prolongando-se até ao século III, confirmado com a presença deste tipo de formas no 
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naufrágio do navio Cabrera III em 257 d.C. (BOST et al, 1992 apud SILVA, 2005, 

p.50). 

 São 2 os exemplares atribuídos a esta tipologia, identificados na Praça da 

Figueira (Est. I, nº1; Est. XXII, nº143). 

 7.2. Lucernas imperiais de disco 

 Estas formas demonstram uma evolução marcante em relação as lucernas de 

volutas, embora cronologicamente, os primeiros exemplares ainda coexistem com as 

formas mais tardias dos modelos anteriores. A sua produção ter-se-á iniciado nas 

mesmas oficinas da região de Itália que já confeccionavam as lucernas de volutas 

(PEREIRA, 2008, p.42) . 

 Apresentam como características formais um corpo circular delimitado por uma 

margo larga e normalmente convexa, com alguma inclinação em direcção ao discus. A 

largueza da margo vai-se intensificando com o decorrer do tempo, podendo mostrar-se 

lisa ou com decoração, sendo a ornamentação com óvulos mais comum. 

 O rostrum torna-se muito menos proeminente, e mais arredondado, e tal como 

acontece com as lucernas de volutas, é com base na morfologia do rostrum que as 

diferenciações das tipologias se baseiam, nomeadamente a dimensão e a forma como 

este se junta com o corpo da lucerna. São lucernas profusamente decoradas, mas 

apresentam menos detalhe e rigor na concepção das cenas, e a própria complexidade das 

representações diminui, embora hajam excepções. 

 São lucernas ainda com grande qualidade técnica, embora as paredes do 

infundibulum demonstrem um ligeiro engrossamento em oposição a uma maior 

delgadeza dos exemplares de volutas.  

 A diacronia para a generalidade destas formas de disco aponta para um espaço 

temporal que preenche todo o século II, embora haja formas que ainda comecem a ser 

produzidas durante a segunda metade do século I e prolongam-se até aos inícios do 

século III. 

 A difusão destas formas apreende a totalidade do império, onde se destaca 

igualmente a produção regional de lucernas com estas morfologias com a abertura das 

olarias subsidiárias ou através de reproduções. No século II, a África Proconsular 
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tornou-se o centro produtor e exportador deste tipo de lucernas por excelência, em 

detrimento das produções itálicas que decaem tanto em qualidade como em quantidade. 

 No conjunto da Praça da Figueira, identificámos 49 fragmentos como 

pertencentes a esta classe. 

  7.2.1. Dressel-Lamboglia 20 (Ponsich III-B, 1-2/Deneauve VIII A) 

 Trata-se da forma mais comum e difundida deste tipo de lucernas, apresentando 

um rostrum curto e redondo, mas mais plano que as formas anteriores. A união com o 

corpo é feita através de uma linha recta incisa ladeado por dois pequenos orifícios 

circularas que demarcam esta forma. Amplamente decorada, tanto no discus com em 

grande parte na margo que se apresenta larga e convexa. 

 A abrangência cronológica para esta forma é de acordo com a classificação Dr.-

Lamb., o século II, podendo ter começado a ser produzida ainda nos finais da centúria 

anterior (PONSICH, 1961) 

 O número de fragmentos pertencentes a este tipo nesta colecção é de 19 (Est. I, 

nº2; Est. II, nº3; Est. III, nº8; Est. IV, nºs 10 a 13; Est. XVII, nºs 113 e 114; Est. XVIII, 

nºs 119 e 120; Est. XIX, nº123; Est. XXII, nº 137; Est. XXV, nºs 157, 158 e 160; Est. 

XXVII, nºs 174 e 177). 

 7.2.2. Dressel-Lamboglia 25 (Ponsich IV-3,2,3) 

 Esta forma é descrita como tendo um rostrum mais trapezoidal que corta toda a 

largura da margo. A outra característica que define esta lucerna é a presença de duas 

protuberâncias na margo semelhantes ao que vamos encontrar nas lucernas de canal. 

 Apresenta uma cronologia enquadrada no século II segundo a tabela Dr.-Lamb. 

 Foi reconhecido 1 fragmento de margo que possui uma protuberância 

semelhante às presentes nesta forma, pelo que embora sem apresentarmos certezas 

propomos para que seja um fragmento desta tipologia (Est. XXIII, nº 144)   

 7.3. Lucernas cureiformes 

  7.3.1. Dressel-Lamboglia 27/28 (Loeschcke VIII H/Ponsich III-

C/Deneauve VIII A) 
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 Estas lucernas apresentam um corpo circular, por norma com um diâmetro maior 

que as formas de disco, possuindo assim um infundibulum com uma maior capacidade 

de reservatório. 

 A margo é larga e convexa, com decorações bastante elaboradas na forma 28, 

que se encontra ausente na forma 27, o que a caracteriza. O rostrum é pouco 

pronunciado embora de dimensões maiores, e é separado do corpo por linhas curvas que 

se assemelham a um pequeno coração, dando assim o nome a este tipo de lucernas. 

 Terão tido origem na Itália Central, mas foram amplamente produzidas no Norte 

de África e existem ainda bastantes produções locais na Hispania (MORILLO 

CERDÁN, 1999, p.119 e 120). A cópia por sobremoldagem era comum, em regiões 

mais afastadas das zonas de rotas comerciais e onde os produtos atingiram certamente, 

custos mais elevados (PEREIRA, 2008, p.70). 

 A cronologia apresenta uma diacronia que vai da segunda metade do século II 

até inícios do século III (Dressel-Lamboglia), embora Provoost aponte o seu termino já 

em inícios do século IV. 

 O número de exemplares identificados desta tipologia é de 5 (Est. II, nº 4, Est. 

III, nº6; Est. V, nº 15; Est. XXIV, nº 156; Est. XXVI, nº 166). 

  7.3.2. Dressel-Lamboglia 30 A e B 

 Deriva da forma Dr.-Lamb. 27, apresentando uma margo bastante desenvolvida 

e larga, extremamente decorada com pérolas, que podem apresentar dimensões variadas. 

O rostrum é grande, embora pouco pronunciado, e o discus é pequeno 

comparativamente à largura da margo, de tal modo, a que é quase todo ocupado pelo 

orifício de alimentação. A ansa é por norma grande e maciça. 

 O sub-tipo A apresenta um discus com uma área maior em relação à largura da 

margo, apesar deste ser bastante desenvolvido. O sub-tipo B, por seu lado apresenta um 

discus proporcionalmente menor, do que a forma A, e com uma largura de margo 

bastante mais desenvolvida. 

 Apresenta uma cronologia que abrange do século III até aos inícios do século IV 

(Dr.-Lamb.). 
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 Desta forma, identificámos 4 fragmentos na Praça da Figueira, sendo 2 

pertencentes ao sub-tipo A (Est. XXVI, nº 173), e os outros 2 ao sub-tipo B (Est. III, 

nº9; Est. XXVI, nº 170). 

 7.4. Discussão 

 Apenas foram passíveis de identificação 143 fragmentos ou lucernas completas 

do conjunto total de 342, o que corresponde a 41,8%. O número vem demonstrar a 

grande fragmentação desta colecção, com a presença de muitos elementos bastante 

reduzidos que não permitiram uma identificação da forma a que poderiam pertencer, 

mas apenas do tipo de pasta e revestimento que possuíam.  

 A classe mais representada dentro deste conjunto identificado são as lucernas de 

volutas alto-imperiais, do século I, com uma totalidade de 85 peças (25,1% do total do 

universo estudado), seguido das lucernas de disco (14,8%), as lucernas curiformes 

(1,5%) e finalmente outras formas que não se enquadram em nenhuma destas 

classificações (1,2%), mas que correspondem a lucernas de produção pertencente aos 

séculos III e inícios do IV no máximo (Fig.18). 

 Dentro das lucernas de volutas, identificámos 12 fragmentos como pertencendo 

claramente a exemplares da tipologia Dr.-Lamb. 9 ou 10 (3,5% do total do conjunto), ou 

seja, a lucernas de bico triângular, que predominaram na primeira metade do século I 

d.C. As lucernas de volutas, mas de bico redondo encontram-se representadas por 9 

exemplares identificados, sendo 7 do tipo Dr.-Lamb. 11 ou 14 (2%), 1 exemplar do tipo 

Dr.-Lamb. 12 (0,3%) e outro do tipo Dr.-Lamb. 16 (0,3%). As restantes lucernas, apesar 

de terem sido identificadas como pertencente a esta classe, com base nas espessuras e na 

orientação da margo e do discus essencialmente, não apresentam dados suficientes para 

uma classificação mais fina. 

 Na classe de lucernas de disco, que predominaram no século II, identificámos 19 

como pertencendo à forma Dr-Lamb.20 (5,6%), e 1 exemplar do tipo Dr.-Lamb.25 

(0,3%), sendo o resto de tipologia imprecisa, por não apresentar elementos suficientes, 

tal como o que acontece na classe de lucernas de volutas. 

 As outras formas identificadas claramente pertencem a lucernas do tipo Dr.-

Lamb. 27/28, da classe das lucernas curiformes, como já mencionámos (1,5%, que 

correspondem a 5 exemplares), e finalmente a forma Dr-Lamb. 30 com 4 exemplares 
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(1,2%), sendo 2 pertencentes a variante Dr.-Lamb. 30 A, e as outras 2 pertencentes à 

variante 30 B, ambas com produção já pertencente ao século III. 

 Sendo assim, este conjunto, independentemente do contexto de onde foram 

recuperados os fragmentos, é demonstrativo da diacronia de ocupação em período 

romano do espaço da Praça da Figueira, que vai de encontro aos diferentes faseamentos 

ocupacionais identificados por Banha da Silva (2005). Apresenta uma diacronia que se 

inicia com Augusto, e prolonga-se até ao século IV. 

 Nota-se uma maior predominância de formas de volutas do século I 

comparativamente aos modelos do século II em diante (24,9% contra 17%) que pode ser 

explicada por uma possível vivência das formas mais ancestrais, de importação itálica e 

hispânica. Peças mais dispendiosas que poderiam possuir um significado mais 

simbólico para quem as adquiria do que os modelos posteriores de produção local, ou de 

importação africana. Esta aparente predilecção, pode significar que o tempo útil destas 

formas possa ser mais extenso, prolongando-se até períodos em que a sua produção já se 

tinha extinguido. 

 

8. Pastas e grupos de fabrico 

 Existem dois métodos disponíveis para identificarmos as características das 

pastas e do revestimento presentes em qualquer tipo de cerâmica, e que se aplicam ao 

estudo das lucernas: a observação macroscópica e a análise arqueométrica que se 

complementam para uma estudo mais rigoroso. 

 No primeiro caso, a observação macroscópica deve ser efectuada 

preferencialmente sobre uma fractura recente, pois a pasta não se encontra com 

adulterações provocadas por fenómenos pós-deposicionais que alteram as suas 

características superficiais nas fracturas pré-deposicionais, ou ocorridas enquanto os 

fragmentos se encontravam enterrados. 

 A interpretação dos resultados permite-nos identificar e agrupar as pastas por 

grupos de fabrico, o que facultam um estudo mais geral sobre as possíveis origens dos 

diferentes grupos, mas em termos de resultados não poderá ser utilizado com rigor por 

outros investigadores porque se trata uma interpretação muito subjectiva. 
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 O segundo princípio é, a arqueometria, que se trata de um processo muito mais 

complexo em que através de uma equação procura-se identificar as origens da pasta 

tendo em consideração factores como a peça cerâmica (neste caso a lucerna), as 

officinae conhecidas e identificadas, as características da pasta, e as áreas de 

influência/comercio3.  

 Na análise do conjunto de lucernas da Praça da Figueira, utilizámos o primeiro 

principio acima descrito de modo a identificar e agrupar as pastas em grupos de 

proveniência, tendo sido possível identificar produções de origem itálica, hipânica e 

norte-africana (Fig.20 e 21). 

 Os produtos de proveniência itálica predominam nos contextos arqueológicos 

da região da Lusitania, e as lucernas não são excepção, com uma maior incidência de 

peças de fabricos itálicos ao longo do século I, com uma queda acentuada a partir da 

centúria seguinte em prol de importações norte-africanas. Correspondem aos grupos AI, 

AII, AIII, AIV e AV e apresentam na sua generalidade pastas muito bem depuradas, 

com coloração que abrange do bege ao cinzento claro, e com elementos não plásticos 

(E.N.P.s) de dimensão muito reduzida. O engobe é geralmente de muito boa qualidade, 

de tonalidade que vai do castanho-escuro ao castanho avermelhado. Correspondem a 

maior percentagem presente no conjunto da Praça da Figueira (52,3%). A identificação 

das pastas com estas propostas de origens foi elaborada com base em paralelos 

reconhecidos por investigadores como D.M Bailey (1980 e 1988). Este investigador 

apresenta uma distinção nas lucernas de origem itálica das produções provinciais, com 

base não só na identificação das pastas de fabrico, mas igualmente nas marcas de oleiro 

presentes no acervo do British Museum.  

 As produções hispânicas iniciaram-se ainda no século I, essencialmente com o 

fabrico de lucernas de disco, mas ainda surgem exemplares de volutas em contextos 

ibéricos, com proveniência hispânica, embora em quantidade bastante inferior. Neste 

conjunto, incluímos as pastas provenientes de officinae de origem Baetica e da região 

de Emérita Augusta, correspondendo aos grupos BI, BII, BIII no caso das produções da 

Baetica, e BIV e BV para os fragmentos que atribuímos às oficinas emeritenses. As 

pastas provenientes destas regiões apresentam geralmente pastas muito depuradas, de 

coloração bege ou bege esbranquiçada, contendo E.N.P.s de reduzidas dimensões e 

                                                 
3 Para todos os detalhes explicativos deste processo arqueométrico, consultar, BETRIU, 2005, capítulo 
7.1. 
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engobes com boa aderência com tonalidades castanhas, ou aguadas de cor amarelada. 

Com estas proveniências atribuímos 26,4% do conjunto analisado. Rodriguez Martín 

(2002) reconheceu pastas provenientes destas origens que serviram como base para a 

identificação destes grupos. 

 As produções norte-africanas surgem na Península Ibérica de forma simultânea 

às importações de terra sigillata clara, a partir do século II. Correspondem aos grupos 

CI e CII, e apresentam na generalidade pastas depuradas e compactas de coloração 

vermelhas, com elementos não plásticos reduzidos e médios. Este tipo corresponde a 

10,8% do total da colecção da Praça da Figueira. A identificação destes grupos foi feita 

com base em paralelos apresentados por Bonifay (2005) e Deneauve (1969). 

 A produção local de lucernas na região de Olisipo apresenta uma percentagem 

bastante reduzida neste conjunto, considerando o total de importações, correspondendo 

apenas a 9,6%. Apresentam peças de qualidade bastante inferior às suas congéneres de 

importação, com pastas na generalidade medianamente depuradas e compactas, de 

coloração castanha ou castanha avermelhada, apresentando bastantes desengordurantes 

de granulometria reduzida e média. A estas produções locais atribuímos os grupos DI, 

DII e DIII.  

  

 8.1. – Produções de origem italica 

  8.1.1. - GRUPO AI  

 As pastas deste grupo apresentam-se muito depuradas e compactas, com 

coloração bege alaranjada (Munsell 7.5YR 8/2) contendo elementos não plásticos que 

consistem em micas, quartzos e feldespatos de dimensão muito reduzida. Oferecem um 

engobe espesso, normalmente brilhante e aderente, normalmente de coloração castanha 

escura, mas que igualmente pode surgir em tons castanhos avermelhados. A este grupo 

incluímos 59 fragmentos (17,3% do total do conjunto). 

  8.1.2. - GRUPO A II  

 Apresenta pastas muito depuradas e compactas, de coloração bege (Munsell 5Y 

8/2), contendo elementos desengordurantes muito reduzidos, não identificáveis sem 

recurso a microscopia. Oferecem um engobe fino e baço ou pouco brilhante, aderente 
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com tonalidade castanha ou castanha avermelhada.  Identificámos 93 fragmentos como 

pertencendo a este tipo de pastas (27,2% do total). 

  8.1.3. - GRUPO A III  

 Este conjunto oferece pastas muito compactas e depuradas, de cor cinzenta 

(Munsell 7.5 Y 7/1), oferecendo elementos não plásticos de dimensão muito reduzida, 

que consiste essencialmente em micas, quartzos e feldespatos. O engobe é espesso, 

brilhante e aderente, com coloração que vai desde o castanho ao castanho avermelhado. 

A este grupo pertencem 21 fragmentos (6,1%). 

  8.1.4. - GRUPO A IV  

 Corresponde a um conjunto de pastas que se apresentam muito compactas e 

depuradas, com tonalidade bege acinzentado (Munsell 2.5Y 8/1), contendo elementos 

não plásticos reduzidos, correspondentes a micas, quartzos e feldespatos. Oferecem um 

engeobe espesso e baço ou pouco brilhante, pouco aderente na maior parte dos 

exemplares. Identificámos 4 fragmentos com estas características 1,2% do total). 

  8.1.5. - GRUPO A V  

 A este grupo pertencem pastas muito compactas e depuradas com coloração 

bege alaranjada (Munsell 10YR 8/2), com elementos não plásticos muito reduzidos, e 

um engobe muito espesso, brilhante e aderente, de coloração castanho escura. 

Identificámos 2 fragmentos deste tipo (0,6% do total). 

 8.2. Produções de origem Hispânica 

  8.2.1. - GRUPO B I  

 As pastas deste conjunto encontram-se bastante compactas, e muito depuradas, 

apresentando uma coloração bege amarelada (Munsell 5 Y 8/1). Os desengordurantes 

são extremamente reduzidos e não identificáveis por análise macroscópica. Apresentam 

um engobe espesso e brilhante, mas pouco aderente, de coloração castanha escura. Em 

alguns casos, apresentam uma aguada de coloração amarela. A este grupo pertencem 77 

fragmentos, (22,5%). Trata-se de um tipo de produção que identificámos como 

proveniente da região da Baetica. 
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  8.2.2. - GRUPO B II  

 Corresponde a um conjunto de pastas que se apresentam muito compactas, duras 

e muito depuradas, com coloração laranja (Munsell 7.5 YR 8/4). Oferecem elementos 

não-plásticos muito reduzidos, que consistem em algumas micas brancas. Como 

revestimento, possuem normalmente uma aguada de cora branca ou bege esbranquiçada 

fina e aderente. A este grupo correspondem 4 exemplares (1,2%), e apontamos uma 

origem Baetica para estes fragmentos. 

  8.2.3. - GRUPO B III  

 Trata-se de pastas com composição muito compacta e depurada, de coloração 

bege esverdeada (Munsell 2.5G 8/1). Possui alguns desengordurantes, mas de dimensão 

reduzida, e um engobe de tom castanho avermelhado, fino e pouco aderente. A estas 

características corresponde 1 fragmento,  (0,3% do total). Equivale a uma produção 

certamente da região da Baetica. 

  8.2.4. - GRUPO B IV  

 As pastas que correspondem a este grupo, apresentam-se muito compactas e 

depuradas, com uma coloração bege esbranquiçada (Munsell 10Y 8/1). Apresentam 

elementos não-plásticos de dimensão reduzida, compostas por micas, e alguns 

elementos ferruginosos. Como revestimentos, oferecem uma aguada fina, de cora 

branca ou bege. Identificámos com estas caracteriticas 6 fragmentos (1,8%), e 

atribuímos como origem destas produções a região de Emerita Augusta. 

  8.2.5. - GRUPO B V  

 Este grupo apresenta uma pasta compacta e depurada, com uma coloração bege 

alaranjada (Munsell 5Y 8/2), e oferecem elementos não plásticos de dimensão reduzida 

e média, que consistem em micas, quartzo e alguns elementos ferruginosos. Não possui 

qualquer tipo de revestimento. A este tipo de produção correspondem 2 fragmentos 

(0,6% do total), a que atribuímos uma origem de região de Emerita Augusta. 

 8.3. - Produções de origem africana 

  8.3.1. - GRUPO C I  

 Apresentam pastas compactas e duras, com coloração vermelha alaranjada 

(Munsell 7.5 YR 8/4). Encontram-se depuradas, mas apresentam bastantes elementos 

não plásticos, correspondentes essencialmente a quartzos e calcites com grande 
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frequencia. Oferecem engobe entre as tonalidades vermelho e castanho, pouco aderente, 

mas espesso. A este grupo pertecem 36 fragmentos, (10,5%), e atribuímos uma origem 

norte-africana. 

  8.3.2. - GRUPO C II  

 Trata-se de um grupo que apresenta uma pasta muito compacta e depurada, de 

coloração vermelha (Munsell 5 YR 6/3), com elementos não plásticos bastante 

reduzidos. Não oferece qualquer revestimento. Identificámos com estas características 1 

fragmento (0,3%). 

 8.4. - Produções da região de Olisipo 

  8.4.1. - GRUPO D I  

 As pastas deste grupo apresentam-se muito duras e compactas, com coloração 

castanha avermelhada (Munsell 10YR 6/1), apresentando elementos não plásticos de 

dimensão reduzida, que consistem em micas, feldespatos e quartzos. Como 

revestimento apresentam apenas uma pequena aguada alisante da mesma cor da pasta, 

ou não apresentam qualquer revestimento. A este grupo atribuímos 12 fragmentos 

(3,5%) do total. 

  8.4.2. - GRUPO D II  

 Corresponde a um grupo de pastas muito compactas e depuradas, com uma 

coloração vermelha alaranjada (Munsell 5YR, 7/3), com elementos não plásticos 

bastante reduzidos, compostos por alguns quartzos, micas e feldespatos. Oferecem uma 

aguada alisante ou não apresentam revestimento. Atribuímos a este grupo de pastas 20 

fragmentos (5,8% do total do conjunto). 

  8.4.3. - GRUPO D III  

 Apresenta pastas pouco compactas e ligeiramente esponjosas, de coloração 

castanha (Munsell 7.5 YR 6/3), com núcleo enegrecido. Apresentam bastantes 

elementos desengordurantes, de dimensão reduzida e média, compostos por quartzos, 

micas e feldespatos. Não possui qualquer tipo de revestimento. Com estas 

características, interpretámos 1 fragmento (0,3% do total).  
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 8.5. – Produções de origem incerta  

  8.5.1. - GRUPO E I 

 Apresenta pastas duras mas não muito compactas com coloração cinzenta 

(Munsell 10Y 7/1). Possuem desengordurantes reduzidos, compostos por micas e 

feldespatos, com quartzos de forma mais ocasional. Não possui revestimento à 

superfície. Pode tratar-se de uma pasta com origem africana. A este grupo pertence 1 

fragmento (0,3% do total). 

 

  8.5.2. - GRUPO E II  

 Este grupo corresponde a pastas compactas mas um pouco esponjosas, com 

coloraçção cinzenta clara (Munsell N 8/0). Apresenta elementos não plásticos 

reduzidos, compostos por micas brancas e negras. Apresenta um engobe espesso, baço e 

aderente, de coloração castanha e alaranjada. A este conjunto corresponde 1 fragmento 

(0,3%). 

 8.6. – Discussão 

 No total do conjunto analisado, podemos concluir que há uma grande maioria de 

produções de importação, independentemente do contexto em que foram recuperadas 

(89,5%), perante uma minoria de exemplares de fabrico da região de Olisipo, o que nos 

permite extrair alguns dados importantes relativamente à dinâmica do comércio e 

consumo deste tipo de cerâmicas na cidade (Fig.21). 

 Está assim demonstrada uma grande actividade de importação de produções com 

origem itálica ao longo do século I, e posteriormente, de officinae hispânicas, 

nomeadamente da região da Baetica em maior quantidade, e de Emerita Augusta numa 

percentagem menor, já que a produção local na região de Olisipo de modelos romanos 

era ainda inexistente para a as formas de volutas, produzidas ao longo do século I.  

 Mas existe uma excepção para esta classe de lucernas demonstrada pela 

existência de um molde por nós atribuído a uma produção do tipo Deneauve V G, 

elaborado em pasta local (grupo DII). Esta forma não surge no conjunto dos fragmentos 

presentes neste conjunto, encontrando-se apenas representada nesta valva superior de 

um molde. Parece indiciar que existiria pelo menos uma tentativa de produção de 

formas de volutas neste território, com recurso ao processo de sobremoldagem, que 
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neste caso demonstra uma grande qualidade, demonstrado pelo detalhe que a decoração 

iconográfica ainda preserva. Em Mérida, existe um paralelo exacto para esta forma com 

uma decoração idêntica (RODRIGUEZ MARTÍN, 2002, p.303, Fig. III, nº35). 

 Esta quantidade de importação de produtos de origem itálica e da Baetica não é 

irrelevante perante a situação privilegiada de Olisipo como local de entrada de produtos 

exógenos na Lusitania. 

 É durante o século II que a produção da região olisiponense aumenta, no que diz 

respeito às lucernas de disco, superando em quantidade neste conjunto as produções do 

Guadalquivir e de África, apenas sendo superado ainda pelas pastas itálicas (18 

exemplares atribuídas a oficinas itálicas, contra 17 da região de Olisipo). Apesar deste 

equilíbrio entre as produções locais e exógenas, a qualidade de fabrico e acabamento 

das lucernas é exponencialmente distinto, com os exemplares regionais a mostrarem 

uma qualidade bastante inferior e pouco cuidada, certamente produto de 

sobremoldagens deficientes e moldes bastante gastos.  

 A popularização dos modelos itálicos, hispânicos e norte-africanos justificou 

certamente assim, um acréscimo da procura desses modelos e iconografias, que permitiu 

o surgimento de um mercado produtivo que possibilitasse uma maior disponibilidade 

destas formas para uma cifra mais geral da população da cidade, certamente a custos 

mais reduzidos perante a alta qualidade e certamente custo das formas importadas que 

não estariam disponíveis a todas as facções da população. 

 A presença de lucernas destes tipos locais em sepulturas indica-nos que não 

seriam apenas populações de classes mais baixas a adquirir estes produtos. Exemplo 

disso é a sepultura [8877] que incluía dentro do mobiliário funerário um exemplar de 

produção local do tipo Dr.-Lamb. 20, bastante simples, sem decoração e sem grandes 

cuidados de acabamento, associado a dois exemplares de terra sigillata africana, um do 

tipo Clara A e outro do tipo C. Tratam-se de duas peças de cerâmica de importação que 

não estariam certamente disponíveis a todos os indivíduos, mas propomos a ideia de 

tratarem-se de peças com simbologia afectiva ou financeira para o morto ou para a 

família, o que pode justificar esta presença na sepultura, descartando a lucerna para 

segundo plano. 
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 Aliás, é bastante interessante verificarmos que uma parte das lucernas 

olisiponenses recuperadas de todo o conjunto provém de usos funerários, onde 

predominam (58,7%) sobre as formas importadas (41,3%). 

 

9. Iconografia 

 A análise dos motivos decorativos presentes nas lucernas encontra-se bastante 

referenciada em praticamente todos os estudos existentes, havendo mesmo grandes 

catálogos onde se pode encontrar toda uma variedade de cenas iconográficas e que 

funcionam como base para o estudo desta temática (BAILEY, 1980; DENEAUVE, 

1969). Mas como Amare Taffala aponta bem, até hoje ainda não foi efectuado um 

estudo aprofundado que tente fazer uma recolha total das cenas existentes (AMARÉ 

TAFALLA, 1984, p.25). Já houve tentativas neste campo, mas apenas debruçando-se 

numa determinada temática presente numa região (VEGAS, 1966; FIGUEIREDO, 

1975; CASACOLA, 1994), mas nunca algo tão ambicioso que pudesse tornar-se uma 

base de dados de referência. 

 Um projecto destas dimensões obviamente apresenta grandes problemas, e seria 

um estudo sempre em aberto, pois vão surgindo motivos e cenas decorativas inéditas à 

medida que os resultados de escavações e investigações vão sendo divulgados. 

 Outro aspecto que ainda não foi efectuado sobre esta temática prende-se com a 

frequência dos próprios motivos presentes nos conjuntos. Ou seja, a relação entre as 

cenas representadas e os contextos em que foram encontrados. Por exemplo, existirá 

uma maior frequência de cenas eróticas em locais públicos como bordéis ou termas em 

relação a contextos domésticos ou edifícios religiosos? Ou qual a frequência de lucernas 

contendo este mesmo tipo de cenas em contextos funerários? A ausência ou frequência 

das tipologias de motivos iconográficos mitológicos, de cenas do quotidiano ou eróticas 

está relacionada com gostos pessoais e capacidade económica ou com ideais religiosos e 

éticos? E essas frequências modificam com o avançar do tempo? 

 Este tipo de questões só será possível de responder com maiores certezas quando 

forem feitos estudos mais aprofundados que se centrem nas cenas iconográficas. 

 A heterogenia gráfica, por parte do oleiro não parece, a nosso ver, relacionar-se 

com estas questões, pois para alguns investigadores aparenta tratar-se apenas de um 

modo de atrair o consumidor, apresentando uma maior variedade de decorações, 



 75 

independentemente do uso a que as lucernas tivessem e os seus contextos (AMARÉ 

TAFALLA, 1984, p.26) Aliás, este seria um outro tema interessante de estudo, 

associada ao estudo das marcas de oleiro: qual a selecção de temas presentes em cada 

oleiro identificado.  

 9.1. Temáticas decorativas presentes nas lucernas da Praça da Figueira 

 Ao fazermos o estudo da iconografia presente nesta colecção, baseámo-nos na 

classificação proposta por Bailey (1980). Dentro de cada categoria, apresentaremos uma 

descrição da cena tal como está representada, e as interpretações existentes para cada 

uma, de acordo com os paralelos encontrados que apresentaremos no final de cada 

descrição.  

  9.1.1. Religião e mitologia: 

  9.1.1.1.) – Deuses.  

  1) – BACO/DIONISIO 

  BUSTO DE BACO. 

Lucerna de disco; Nº inventário:PF00/7164-1 Est. XXV, nº161; 

 Trata-se um fragmento de discus, que contém uma representação parcialmente 

preservada da figura de Baco ou Dionisio, de frente usando os atributos associados aos 

banquetes ou festins nomeadamente flores, corimbos e a nébrida que o cobre. Para os 

romanos, Baco equivale à divindade grega Dionísio, e encarna a divindade das festas, da 

liberdade sexual e do vinho. 

 Este tipo de representação faz parte de um conjunto de motivos bastante comuns 

nas lucernas romanas que retratam vários momentos associados a festividades 

dionisíacas, que vão deste as próprias representações de Baco ou Dionísio, até aos seus 

cortejos, onde se incluem representações de Sátiros, Ménades ou centauros e as 

festividades a eles associadas. 

 Neste fragmento, apesar de se encontrar bastante gasto, muito possivelmente 

devido ao processo de desgaste do molde, podemos observar a figura de Baco de frente, 

segurando ao que parece um bastão. O que não se consegue observar, mas que estaria 

representada, de acordo com os paralelos encontrados, é uma pantera em movimento de 

salto por trás da figura da divindade. 
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 Esta associação de Baco e de uma pantera é comum na iconografia romana, pois 

este animal encontra-se ligada aos cortejos triunfais de Baco/Dionísio que a divindade 

efectuava enquanto viajava entre regiões, juntamente com Silenos, Bacantes, Priapo e 

Lâmpsaco (GRIMALL, 1999, p.122). 

Paralelos: Baetulo, BETRIU, 2008,p 264, lamina 66, nº 218FM; Londres, British 

Museum, BAILEY, 1980, Vol. II, p.15, Q812;  

 

  9.1.1.2.) – Divindades menores 

  1) – SÁTIROS    

  SÁTIRO COM ALMOFARIZ 

Lucerna de Volutas; Nº inventário:PF62/455c; Est. XV, nº92; 

 Esta representação encontra-se apenas preservada de forma parcial, contendo 

apenas o torso e a cauda do Sátiro. Encontra-se numa posição inclinada, semelhante ao 

que podemos observar nos exemplares do British Museum, em que aparece a usar um 

almofariz de grandes dimensões para amassar algo. É uma cena interpretada como uma 

figuração dionisíaca, tratando-se de uma momento de vindima, com o Sátiro a amassar 

as uvas para o fabrico do vinho, recorrendo a um almofariz de grandes dimensões. Está 

assim relacionado com o culto de Baco/Dionisio (CASASOLA, 1994, p.140; BAILEY, 

1980, p.18). 

 Os Sátiros são figuras com diversas terminologias na mitologia clássica. São 

também chamados de Silenos, génios da natureza que foram incorporados no cortejo de 

Baco/Dionisio (GRIMALL, 1999, p.413), mas aparecem igualmente designados por 

Faunos, na mitologia romana (SCHMIDT, 1985, p.242) 

 Nem todas as representações desta figura alegórica mostram a parte superior 

como pertencente a um homem, e parte inferior de bode como é tradicionalmente 

apresentado; por vezes pode surgir como um cavalo, semelhante aos centauros. A cauda 

pode surgir comprida e ostentar o falo erecto com proporções sobre-humanas (idem). 

Aparecem muitas vezes em cenas de actividades laborais, mas sempre associadas a 

festejos, ao vinho e a música. Também é muito comum por exemplo, representações em 

que surgem a tocar flauta (BAILEY, Vol III, p.17, Q942) ou a brincar com bodes 
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(BAILEY, vol III, p.9, Q3074). Muito comuns em lucernas do século I, nomeadamente 

nos exemplares de volutas. 

Paralelos: Londres, British Museum, BAILEY, 1980, Vol. II, p.17, Q815 e Q816; 

 

  3) – TRITÃO 

  TRITÃO TOCANDO TROMBETA 

Lucerna de volutas, Deneauve V G (Molde) ; Nº inventário: PF00/7000-1/[3772]; Est. 

XXIX, nº198; 

 Este exemplar é um caso bastante curioso no conjunto das lucernas da Praça da 

Figueira, pois aparece representada no único molde encontrado nas intervenções 

efectuadas, mas trata-se do molde da forma Deneauve VG, que como já mencionámos, 

não se encontra representado no rol de fragmentos recuperados da Praça da Figueira. 

 Estamos perante uma imagem de Tritão, uma divindade marinha da mitologia 

grega, considerado filho de Poseidon e de uma nereida: Anfitrite. A parte superior é 

semelhante a um homem, mas a inferior é análogo a um peixe, muitas vezes 

representado possuindo duas caudas (GRIMAL, 1999, p.456). 

 Surge a soprar um búzio que serve como trombeta, associando esta figura a um 

mito relacionado com Ulisses: Miseno, companheiro de Ulisses que tocava trombeta, 

desafiou todos os deuses dizendo que tocava melhor que qualquer imortal. Perante este 

desafio, foi surpreendido por Tritão, e é atirado ao mar onde se afogou. (idem p.316). 

 Os marinheiros veneram-no como uma divindade com a capacidade de acalmar 

as águas enfurecidas do mar durante as tempestades, recorrendo ao búzio como forma 

de amainar a tempestade (idem, p.263). Funciona igualmente como intermediário entre 

os mortais e Poseidon, tendo indicado aos Argonautas o bom caminho, chamando a si as 

águas do Dilúvio e acalmou a tormenta suscitada por Juno contra Eneias. 

Paralelos: Londres, British Museum, BAILEY, 1988, p.5, Q1878; Mérida, 

RODRIGUEZ MARTÍN, 2002, p.303, Fig. III, nº35;  
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  2) – VITÓRIA 

  VITÓRIA ALADA SOBRE ORBE 

Lucerna curiforme, tipo Dr.-Lamb. 27/28; Nºinventário:PF00/7158-1/[9250]; Est. III, 

nº6; 

 Durante o período imperial, a figura de Vitória foi amplamente representada na 

arquitectura e escultura (BAILEY, vol II, p.26). Mas era igualmente bastante figurada 

em objectos do quotidiano, como espelhos e cerâmica, onde se incluía de forma bastante 

patente e comum as lucernas. 

 No exemplar da Praça da Figueira, apesar de se tratar de uma lucerna que nos 

surge completa, estamos perante uma imagem que nos surge muito desgastada, por se 

tratar de uma produção cujo molde já se encontrava bastante gasto, ou, mais provável, 

uma cópia elaborada pelo processo de sobremoldagem. Ainda assim, podemos 

apresentar uma proposta de interpretação desta cena, com base nos paralelos 

encontrados. Trata-se assim da figura de Vitória alada, de frente, que seria representada 

com as asas a uma altura próxima da cabeça, sobre uma orbe, e segurando na mão 

esquerda uma palma, e na mão direita uma coroa de louros, tal como se encontra 

caracterizada no exemplar Q 1321 que se encontra no British Musum –– (BAILEY, 

1980 p.27). 

 A figura de Vitória, é primeiramente associada a Augusto, o que nos permite 

supôr que a sua divulgação pelo território imperial está relacionada com a divulgação da 

figura de Augusto e da pax romana acarretada pela romanização.  

 Existe uma variedade iconográfica relacionada com as figurações de Vitória, em 

que por vezes surge representada de pé, virada para a esquerda, com apenas uma asa 

visível, a mão esquerda sobre o estômago e a direita a segurar um escudo redondo 

(clipeus virtutis) que poderá ou não conter epigrafia na superfície. 

Paralelos: Alcácer do Sal, ALMEIDA; 1952, Est.XXX, nº14; Badajoz, RODRIGUEZ 

MARTÍN, 2005, p. 194; fig 4, nº31; Cartago, DENEUVE, 1969, p.110, Pl. XXXVII, nº 

299; Conímbriga, BELCHIOR, 1969, Est. III, 1; Est. IV, 2; Londres, British Museum, 

BAILEY, 1980, p.27, Q1321; Mérida, RODRIGEUEZ MARTÍN, 2002, p.306, Fig. VI, 

nºs 76,77,78,80,81,82; Montans, BERGÉS, 1989, fig.37, nº135; Santa Bárbara, MAIA 

e MAIA, 1997, p.84-lu. 243 e 244, p.85 – lu.245 e 251; Sevilha, LOPEZ RODRIGUES, 

1981, Lamina IV, nº48; DOMERGUE, 1966, Planche IX, B, nº82; 
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  9.2.1.3.) – Mitos e Lendas. 

  2) – ACTEON 

ACTÉON A SER DEVORADO PELOS SEUS CÃES 

 Lucerna de Volutas, tipo Dr.-Lamb. 9B, Nº inventário: PF99/4133-1/[8059]; Est. 

X, nº42; 

 Apenas parte da figuração encontra-se preservada, e representa Actéon, filho de 

Aristeu e Cadmo, criado pelo centauro Quíron que lhe ensinou a arte da caça. A cena 

representa o momento em que Actéon é devorado pelos próprios cães, depois da deusa 

Artémis o ter punido por Actéon a ter surpreendido a banhar-se nua numa nascente. A 

deusa transforma-o em veado, e atiça a própria matilha do caçador que o devora sem 

reconhecer o dono (GRIMMAL,1951,p.5).  

 Embora não esteja preservada neste fragmento, a cena corresponde ao momento 

em que a transformação está a ocorrer, como se pode observar nos paralelos que se 

encontram no British Museum, em que se pode visualizar as hastes de veado a nascerem 

na cabeça de Actéon.  

 Paralelos: Baetulo, BETRIU, 2008, p.270, lamina 66, nº231FM; Biassono, 

AA.VV, 2002,  p.14; Londres, British Museum, BAILEY, 1980, p.37, Q771; idem, 

1988, p.37, Q2381, Q2382, Q2383, Q3018; DOMERGUE, 1966, Planche IX, B, nº83; 

 

  1) – HÈRCULES 

  HÉRCULES A LUTAR COM O CENTAURO NESSO   

Lucerna de Volutas, tipo Dr.Lamb. 9-C; Nº inventário:PF00/7210/[8059]; Est. VII, 

nº18; 

 Cena mitológica que corresponde ao momento do combate entre Hércules e o 

centauro Nesso, que ulteriormente irá provocar a morte do herói.  

 Acompanhado pela esposa Dejanira, Hércules viaja para a Tarquínia, ao 

encontro de Ceice. Durante o percurso, o casal tem de atravessar o rio Eveno com águas 

turbulentas, e encontram o centauro Nesso, que exercia a função de barqueiro, que se 

oferece para transportar Dejanira no seu dorso. Mas o centauro encontra-se apaixonado 
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por ela, e tenta fugir, raptando Dejanira, e tenta violá-la. Hércules defende a esposa, 

lançando flechas que provocam feridas incuráveis no centauro, e consequentemente a 

sua morte (GRIMMAL, 1951, p.329). Mas antes da sua morte, o centauro confidencia a 

Dejanira que se um dia o amor do marido lhe faltasse, bastava embeber uma peça de 

vestuário no líquido que o centauro lhe entrega, (que era composto pelo seu próprio 

sangue e sémen resultante da tentativa de violação) e fazer com que Hércules vestisse 

essa peça, e nunca mais lhe faltaria o amor e a fidelidade do marido.  

 Dejanira eventualmente entrega uma túnica a Hércules embebida nesse líquido, 

que não era mais do que veneno que queima Hércules vivo (idem, p.329). 

 A representação deste exemplar encontra-se preservada na sua totalidade, 

mostrando Hércules em primeiro plano, desnudado, segurando uma clava na mão 

direita, e com a mão esquerda agarra Nesso. Em segundo plano, o centauro mostra o 

braço esquerdo levantado, assim como as patas dianteiras, numa postura que demonstra 

intenção de fugir.  

 Paralelos: Madrid, RODRIGUEZ MARTÍN, 2005, p.86; 

 

  3) – ULISSES 

 ULISSES PROSTRADO PERANTE TELÉMACO 

 Lucerna de Volutas, tipo Dr.-Lamb. 11; Nº inventário: PF62/392; Est. V, nº14; 

 Nesta lucerna deparamo-nos com uma cena retirada de um episódio d’A 

Odisseia de Homero, em que Ulisses regressado a Ítaca após uma longa ausência vê o 

seu trono e esposa a ser cobiçados por um diversos pretendentes e é ajudado pela deusa 

Atena que o disfarça de mendigo para se poder aproximar do filho Telémaco sem ser 

reconhecido. (VALÉRIO, 2009, p.2) 

 Ulisses aparece prostrado e parcialmente desnudado, vestindo apenas um manto 

e envergando um barrete de estilo frígio designado por pilleus. A esquerda aparece uma 

segunda personagem, de pé, envergando uma túnica e com o braço estendido sobre 

Ulisses. Outro aspecto na cena, é a presença de uma aedicula por detrás de Ulisses 

(idem). Este elemento arquitectónico aparece em segundo plano e apresenta um traçado 

simples. 
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 A identificação do personagem central foi igualmente confirmada com a leitura 

de uma epígrafe que se encontra no discus sob o personagem identificado como Ulisses: 

VLIXI[S?], ou seja, Ulixes, a designação em latim do herói mitológico. Uma variante 

menos comum em latim do nome é Ulixi(s), que parece justamente corresponder à 

forma representada nesta lucerna (idem, p.5). 

 Para esta representação, tal como surge neste exemplar da Praça da Figueira não 

encontrámos paralelos exactos, mas a porção da cena que nos mostra Ulisses prostrado, 

com a aedicula por trás, é relativamente comum, com exemplares presentes em toda a 

Península Ibérica, nomeadamente Mérida , Toledo e Baetulo no território hoje espanhol, 

ou Santa Bárbara e Peroguarda, no território hoje de Portugal. 

 Igualmente em Londres, no British Museum podemos encontrar uma lucerna 

contendo a mesma cena. Todos estes exemplares encontram-se em lucernas de volutas 

de tipologia Dressel 11 de produção itálica.  

 A ausência de paralelos exactos torna esta lucerna, que se encontra intacta, um 

exemplar raro, e até recentemente, com a cena representada por interpretar. 

Paralelos: Baetulo, BETRIU, 2008, p.271, lam.66, nº230FM; Londres, British Museum, 

BAILEY, 1980, p.36, Q929; Mérida, RODRIGUEZ MARTÍN, 2002, p.309, fig.IX, 

nº125; Santa Bárbara, MAIA e MAIA; 1997, p.98, lu.321; Toledo, PRIETO, 1992/94, 

p132, Fig.11 

 

  4) – CENTAUROS 

  CENTAURO CARREGANDO UMA NEREIDA . 

Lucerna de disco; Nº inventário: PF00/4102-4ª/[8060]; Est. XXII, nº141; 

 Fragmento de discus com representação apenas parcial que consiste numa figura 

feminina sentada no dorso de uma criatura híbrida humana e animal que a segura pela 

cintura com um braço. A figura feminina tem o braço levantado sobre a cabeça.  

 Estamos perante outra representação dionisíaca em que um centauro, figura 

mítica meio humana, com corpo de cavalo transporta uma nereida, divindade marítima. 

Na iconografia clássica, surgem representadas cerca de cinquenta Nereidas, que são 

filhas de Nereu e Dória, e netas de Oceano (GRIMAL, 1999, p.327). 
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 Habitavam no fundo do mar e animavam o pai com cantos e dança. Cada uma 

tinha a sua forma, com aspecto particular na superfície, aparecendo muitas vezes como 

criaturas magníficas, meio mulheres, meio peixes, montadas sobre Tritões ou cavalos-

marinhos (idem).  

 Paralelos: Londres, British Museum, BAILEY, 1980, p.19, Q879; Mérida, 

RODRÍGUEZ MARTÍN, p.130, Fig.X, nº134. 

 

 9.1.2. Vida quotidiana: 

  9.1.2.1.) – Acções Humanas 

  1) – FIGURAS FEMININAS 

  CENA DE ABLUÇÃO 

Lucerna de volutas; Nº inventário: PF62/441c; Est. XV, nº96; 

 Fragmento de discus em que se encontra representada uma cena onde podemos 

identificar duas figuras femininas, colocadas uma de cada lado de um lavatório com 

base alta e uma bacia com formato semi-esférico, que tratam da sua toilette. A figura da 

direita encontra-se apoiada sobre a bacia e a figura da esquerda a despejar água de um 

jarro (olpe) para dentro da fonte. 

 As cenas de ablução femininas são um motivo bastante comum e no caso das 

lucernas, podem estar relacionadas com os rituais de estética femininas e aos acessórios 

utilizados. As lucernas seriam necessárias para iluminar os locais onde as mulheres 

realizavam os seus rituais diários de higiene, e nestes casos, podemos associar este tipo 

de iconografia a um gosto estético mais feminino, tal como aconteceriam com os 

restantes instrumentos como os espelhos. 

Paralelos: Cartago, DENEUVE, p.155; PL LXII, nº615; Idem, PL XXXIX, nº334; 

 

  FIGURA FEMININA DE COSTAS 

Lucerna de volutas; Nº inventário: PF62/194; Est. XV, nº99; 

 Tal como o fragmento acima descrito, estamos perante certamente uma cena de 

ablução que mostra uma figura feminina de costas, com o braço levantado, embora não 

se reconheça se está a segurar algum objecto. 
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 Fará parte assim do conjunto iconográfico certamente mais dirigido ao público 

consumidor feminino que teriam uma predilecção por cenas deste tipo a adornar os seus 

objectos pessoais de higiene. 

 Paralelos: Montans, BERGES, 1989, p.98, Fig.48, nº662; Santa Bárbara, MAIA 

e MAIA, 1997, p.95, lu312; 

 

  2) – FIGURAS MASCULINAS 

  FIGURA MASCULINA ITIFÁLICA 

Lucerna de volutas; Nº inventário:PF00/7261-3; Est. VIII nº29; 

 Porção de discus em que se encontra preservada, de modo parcial, a 

representação de um elemento antropomórfico masculino de frente, mostrando o tronco, 

os braços, embora não na sua totalidade, e as pernas, igualmente incompletas, mas com 

a característica de ter bastante perceptível um falo com proporções desmedidas. Segura 

o que parece ser algo semelhante a uma lança no braço esquerdo, mas não é totalmente 

perceptível. 

 Esta é uma cena de interpretação difícil, pois não encontrámos nenhum paralelo 

com estas características. Todas as representações masculinas desnudas (como os 

exemplos que encontramos nesta mesma colecção, nomeadamente Hércules, Actéon ou 

Ulisses), aparecem com os falos perfeitamente proporcionais, mas neste exemplar, o 

falo devido às suas dimensões, encontra-se em destaque. 

 O tronco apresenta umas formas mais arredondadas, o que poderá afastar-se da 

representação de uma entidade divina, com excepção de Baco, que muitas vezes era 

mostrado mais corpulento, mas não encontrámos paralelos para uma representação de 

Baco desta forma desnuda e itifálica.  

 A iconografia de Dionísio, Marte ou Mercúrio por sua vez, surgem com linhas 

corporais mais gráceis e proporcionais, embora por vezes com gestos semelhantes ao 

que se pode encontrar nesta figura. 
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  3) – INDETERMINADOS 

 Alguns fragmentos da colecção da Praça da Figueira contêm pequenos vestígios 

de decoração no discus cuja identificação permanece indeterminada, por causa da 

dimensão extremamente reduzida ou do desgaste dos fragmentos, ou então por se 

tratarem apenas de uma pequena fracção da imagem representada. 

 Dentro desses exemplares, destacamos uma porção de discus que parece mostrar 

um rosto de frente, embora sem detalhe devido ao desgaste (PF00/4606 1-2/[8059], Est. 

XI, nº55). Pouco mais podemos aduzir sobre este fragmento, pois não detectámos 

qualquer semelhança com paralelos de entre a bibliografia consultada. 

  Noutro podemos ver uma figura antropomórfica acompanhada por um animal, 

que se assemelha a um cão, no discus do que identificamos como uma lucerna de disco 

(PF00/4669-3/[3737] Est. XXVII, nº181). 

 Num terceiro caso, é possivel identificar uma imagem aparentemente masculina 

de perfil, com o braço direito levantado como se estivesse a segurar algo, e o direito 

ligeiramente esticado para a frente. Sob o braço está uma pequena porção do orifício de 

alimentação (PF00/7210/[8059] Est. XXIII, nº149). Neste caso a dificuldade prende-se 

mais pelo grande desgaste da imagem, que não permite identificar mais detalhes da 

figura representada, podendo-se assim tratar de uma cena de gladiadores ou de circo, de 

combate ou até uma imagem de teor erótico, mas sem qualquer tipo de exactidão. 

 Noutro exemplar, podemos observar o que aparenta ser um elemento 

arquitectónico, embora o desgaste da decoração seja impeditivo de se fazer uma análise 

mais rigorosa (PF00/7001-11/[8936] Est. XXI, nº131). Não encontrámos paralelos para 

esta iconografia. 

 

 9.1.3.Fauna 

  1) – MAMÍFEROS 

TIGRE 

Lucerna de disco, tipo Dr.-Lamb. 20; Nº inventário: PF00/4620/[8005]; Est.XVII, 

nº114; 
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 Representação bastante completa e com grande detalhe de um grande felino, de 

perfil, virado para a direita. Jean Deneauve identifica esta figura como sendo uma 

pantera na sua descrição, um paralelo exacto para esta imagem que se encontra em 

Cartago (DENEAUVE, 1969, p.182), mas a nosso ver, tratar-se-á de um tigre, pois a 

pelagem apresenta riscos bastante perceptíveis, mais semelhantes aos tigres, do que às 

panteras que são negras. 

 As patas traseiras apresentam uma folhagem, tal como o exemplar de Cartago, 

mas não existe interpretação para este detalhe. 

 Como acima mencionámos, em relação à figura de Baco com a pantera, estes 

felinos encontram-se associadas aos cultos e cortejos dionisíacos, mas neste caso, como 

se trata de uma representação isolada, podemos apenas estar diante de uma imagem de 

um animal exótico, e assim uma opção estética que demonstra o gosto pelo diferente e 

singular.   

 Paralelos: Cartago, DENEAUVE, 1969, p.182, PL LXXVI, nº830; 

 

CAVALO 

 Lucerna de volutas(?); Nº inventário:PF00/7210[8059]; Est. XXIII, nº149; 

 Trata-se de um fragmento bastante reduzido que conserva apenas as duas patas 

dianteiras de um cavalo, com parte do orifício de alimentação. Apresenta um gesto de 

movimento, como se estivesse a saltar ou a correr. Devido ao facto de apenas estar 

preservado uma reduzida parte da cena, não é possível determinar qual o contexto da 

representação. As representações de cavalos aparecem com bastante frequência em 

lucernas imperiais do século I d.C., como parece ser este o caso, que devida a estreita 

espessura do disco, parece tratar-se de um exemplar de uma lucerna de volutas, embora 

de tipologia indeterminada. 

 A variedade de cenas onde se pode observar cavalos, vão desde cenas de circo e 

anfiteatro, com parelhas duplas ou quadrigas de cavalos, a representações de cavalos 

simples, a galope, parados, cavalos alados, ou até cenas do quotidiano. Poderá tratar-se 

igualmente das patas dianteiras de um centauro, também profusamente representados 

neste tipo de lucernas. 
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  2) - CRUSTÁCEOS 

VIEIRA 

Lucerna de Volutas; Nº inventário: PF00/4599/[3920]; Est.VII, nº23; 

 Representação de uma vieira, parcialmente preservada que ocupa toda a área do 

discus. O orifício de alimentação encontra-se sobre a charneira, ligeiramente para a 

esquerda. É um motivo decorativo muito comum nas lucernas, variando apenas a sua 

forma, nomeadamente o número de gomos representados, o relevo que mostra, o tipo de 

charneira e a localização do orifício de alimentação. 

 A vieira é um elemento sagrado, amplamente relacionado com o culto a Afrodite 

(BAILEY, 1988, p.85). 

Paralelos: British Museum – Londres, BAILEY, 1988, p.86, Q2879 – o paralelo mais 

exacto que encontrámos para esta vieira. 

 

  3) - PEIXES 

  POSSIVEL REPRESENTAÇÃO DE PEIXE 

Lucerna de disco, tipo Dr.-Lamb. 20; Nº inventário: PF00/7162-1/[9140]; Est. IV, nº12; 

 A imagem representada no discus desta lucerna encontra-se muito desgastada, o 

que não permite uma interpretação rigorosa da cena. Sugerimos tratar-se de um peixe ou 

uma criatura marinha ictiológica indeterminada, que pode ter diversas possibilidades 

interpretativas. Esta é mais uma lucerna de produção local, cópia das formas do tipo 

Dressel-Lamboglia 20 em que o molde já se encontrava bastante gasto, ficando assim a 

decoração pouco definida. 

 Há a possibilidade de se tratar de um golfinho entrelaçado num tridente, 

representação iconográfica bastante comum nos séculos I e II (BAILEY, 1980, p.78, 

Q892), ou então um peixe que se prepara para comer uma alga, a julgar pela saliência 

que se encontra sob a figura, do lado direito do orifício de alimentação (idem, Q814) 
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 9.1.4.Motivos vegetalistas: 

  1) – ARRANJOS FLORAIS 

  CRÁTERA COM VIDEIRA E CACHOS 

Lucerna curiforme,  tipo Dr-Lamb, 27/28; Nº inventário: PF62/13c; Est.V, nº15; 

 Trata-se de uma representação bastante comum que mostra uma crátera de pé 

alto, de onde partem vários ramos de videira, contendo cachos de uvas. É uma imagem 

associada às representações dionisíacas, e ao culto do vinho.   

 A imagem no discus encontra-se bastante desgastada, mais uma vez, certamente 

resultado de um molde gasto ou mais provável, do processo de fabrico por intermédio 

de sobremoldagem. É uma iconografia que é bastante conhecida em lucernas de disco, 

nomeadamente do tipo Dressel-Lamboglia 20, ou em exemplares da classe curiforme, 

do tipo Dressel-Lamboglia 27/28 como é o caso desta lucerna. 

 Paralelos: Cartago, DENEAUVE, 1962, p.170, Pl LXX, nº736; Pl LXXX, 

nº881; Conímbriga, BELCHIOR, 1969, Est VIII, 1; Est XIX, 3; Londres - British 

Museum, BAILEY,1980, p.50, Q1509, Q2670; Mérida, RODRIGUEZ MARTÍN, 2002, 

p.315,  Fig. XV, nº205; Ontário, HAYES, 1980, p.202, Pl 44, nº363; 

 

 9.1.5. Motivos Geométricos: 

  1) – ROSÁCEAS 

 As rosáceas são um motivo decorativo bastante comum nas representações das 

lucernas romanas por serem esquemas bastante simples, com um aspecto meio 

vegetalista e meio geométrico. Facilmente adaptam-se ao formato redondo dos discos 

das lucernas, e por isso podem apresentar diversas variantes seja no seu formato, seja no 

número de pétalas representadas.  

 Na Praça da Figueira, identificámos duas lucernas contendo este tipo de 

decoração, com variante no número de pétalas. O exemplar PF00/9148/[8864], apesar 

de se encontrar bastante fragmentado, conserva a decoração do discus completa que 

consiste numa rosácea com doze pétalas arredondadas com o orifício de alimentação ao 

centro, de onde partem as pétalas. Apresenta um aspecto bastante gasto, possivelmente 

relacionado com o desgaste do molde utilizado (Lucerna de disco, do tipo Dr.-Lamb. 
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20; Est.III, nº8). O número PF62/140, oferece uma rosácea com uma representação 

múltipla de pétalas arredondadas, mas mais estreitas e longas, com o orifício de 

alimentação no centro do discus, de onde partem as pétalas (Est.VI, nº17). 

 

 9.1.6. Decorações presentes na margo 

 Esta característica surge apenas com as lucernas de disco, já que as formas de 

volutas do início do século I apresentam a margo com uma largura reduzida, não dando 

azo a que contenham qualquer tipo de decoração, que se centraliza apenas no espaço do 

discus. No caso das lucernas de disco no século II, dá-se um aumento de espessura desta 

área da lucerna, começando a surgir decorações com motivos repetitivos com o 

objectivo de emoldurar a decoração central do discus. O motivo mais recorrente é a 

decoração de uma coroa de óvulos, embora também surjam, coroas de folhas de oliveira 

ou era (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2002, p.225). 

 O conjunto da Praça da Figueira apresenta pouca quantidade de fragmentos de 

margo com decoração, mas pode-se classificar dentro dos motivos vegetalistas, com a 

identificação de folhas de palma (PF00/4614/Banq. N-S, Est. XXVIII, nº185).  

 Os motivos geométricos são bastante mais comuns neste acervo, sendo o mais 

recorrente a coroa de óvulos, abundantemente utilizada na classe de lucernas de disco, 

(PF00/7162-1[9140] Est.IV, nº12); PF00/4593-6/[3914…], Est.XVII, nº112; 

PF00/4620/[8005], Est. XVII, nº114; PF00/?3/[9014], Est.XVIII, nº120; 

PF00/4596/[3958], Est. XIX, nº122; PF00/9147/[8848], Est. II, nº4) e as pérolas, com 

dimensões variadas (PF62/396c Est. VI, nº16; PF00/4619-1[3802], Est. XXII, nº143; 

PF00/6564/[3002], Est. XXVII, nº170; PF00/?/[9273], Est. I, nº1). Igualmente 

identificámos um fragmento contendo parte de uma coroa em espinha 

(PF62/?/Chaminé, Est. XIV, nº85) assim como dois exemplares contendo uma coroa 

com incisões finas (PF00/4503-2/[3952] Est. XXVII, nº175; PF00/7001-10/[8936] Est. 

XVII, nº113) 

 9.1. Discussão 

 Muitos motivos que podemos encontrar nas lucernas romanas podem ser 

observados de igual modo noutros tipos de cerâmica romana, sendo a terra sigillata o 

exemplo mais comum, e que se tornaram uma fonte de paralelismos para a interpretação 

de determinadas cenas com as suas decorações profusamente detalhadas. Mas o mesmo 
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tipo de motivos surge igualmente noutros suportes de maiores dimensões, como nas 

pinturas murais ou na escultura. 

 Podemos assim atestar que tanto as lucernas como a terra sigillata são produtos 

profusamente comercializados, com uma grande difusão por todo o império, e deste 

modo, tornam-se um meio de transmissão desta iconografia, intimamente relacionado 

com o processo de romanização. Estamos perante um modelo divulgador da cultura 

mitológica e ideológica no seio das comunidades em pleno processo de adaptação aos 

costumes romanos. 

  As cenas apresentam um rol de imagens que caracterizam a galeria de 

divindades romanas, assim como os costumes, proporcionado pelas cenas da vida 

privada e pública onde se incluem não só vários aspectos da vivência romana, como 

artes e ofícios, ou os costumes de foro mais privado e íntimo, com a representação das 

cenas eróticas, que podem ser interpretadas como um possível amuleto para a 

sexualidade e intimidade dos romanos. 

 A representação da fauna e flora pode igualmente integrar-se nesta ideia de 

difusão das ideias, pois podemos encontrar representados animais e plantas locais, mas 

de igual modo fauna exótica, que apenas parte da população dos principais núcleos 

urbanos do império poderiam ter acesso. Elefantes, tigres ou panteras eram certamente 

desconhecidos para as comunidades das províncias que não teriam acesso a estes tipos 

de fauna provenientes das regiões mais longínquas.  

 Existem cenas decorativas em praticamente todas as classes de lucernas, mas 

uma observação mais cuidada, podemos perceber que as cenas mitológicas ou até da 

vida quotidiana de concepção mais pormenorizada pertencem aos exemplares de 

volutas, de fabrico itálico, e que cenas menos complexas, com menos elementos 

representados tornam-se mais comuns com as lucernas de disco. No conjunto da Praça 

da Figueira, a variedade de cenas iconográficas identificadas é bastante reduzido tendo 

em consideração o universo da colecção. 

 Morillo Cerdán (2003, p.163) afirma que as officinae dos inícios do império que 

se situam na Península Itálica produzem mais peças com qualidade iconográfica 

bastante superior para responder à procura e aos gostos mais exigentes das elites 

provinciais e da urbe. A partir desta ideia, partimos do princípio que Cerdan afirma que 

apenas officinae de maiores dimensões e capacidade conseguiam produzir lucernas com 
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esta qualidade técnica e iconográfica de modo a exportar, e as pequenas olarias apenas 

produziam lucernas de qualidade inferior para o consumo local. 

 De certo modo, esta ideia vai de encontro ao que já foi dito sobre as áreas de 

influência comerciais das officinae, mas também não podemos assumir que as olarias de 

dimensões mais reduzidas não tivessem a capacidade técnica e artística de produzir 

lucernas de qualidade. Mais uma vez, esta problemática só irá ser esclarecida com as 

evidências arqueológicas que se poderão recuperar das olarias que ainda se encontram 

por identificar na sua maioria, mesmo na Península Itálica. 

 

10. Marcas e inscrições epigráficas 

 Alguns exemplares de lucernas apresentam marcas ou outros elementos 

epigráficos aplicadas normalmente do forma directa no molde, por meio de punção ou 

estampilha. Usualmente, encontram-se no fundo, mas não é uma regra, podendo 

aparecer dísticos noutras partes da lucerna, como o infundibulum,  o discus ou a margo.  

 A funcionalidade das marcas impressas nas lucernas romanas, à semelhança do 

que podemos encontrar noutros tipos de cerâmica deste período, como as ânforas, ou a 

terra sigillata, estaria relacionada com a identificação do centro oleiro responsável por 

determinada produção. Mas não podemos assumir que este tipo de reconhecimento 

tivesse como objectivo um controlo de marca com direitos comerciais no sentido que 

hoje atribuímos a este conceito, já que não nos parece viável a existência da ideia de 

lucro e copyright na mentalidade comercial romana, como podemos encontrar nos 

nossos tempos.  

 Estas características além de um importante elemento identificativo das 

possíveis origens das lucernas de uma determinada produção, encontram-se entre as 

particularidades que se podem utilizar para uma identificação cronológica, associada à 

forma tipológica das lucernas, devido à existência de uma evolução formal no tipo 

assim como na grafia das marcas de oleiro (PAVOLINI, 1993). 

 Entre 100 e 20 a.C. surgem as primeiras marcas incisas no fundo de algumas 

produções, correspondendo possivelmente a pequenas oficinas, e que consistem em 

marcas aplicadas por incisão, compostos pelo cognomen do oleiro, normalmente de 

origem grega. A frequência de marcas presentes corresponde a uma grande variedade de 
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nomes, mas que se encontram em poucos exemplares, o que parece dar viabilidade à 

ideia de pertencerem a pequenas officinae. 

 Na fase seguinte, correspondente ao período entre 20 a.C. e 50 d.C., dá-se uma 

diminuição no número de marcas, e do número de olarias representadas, mas as que se 

encontram, foram aplicadas por meio de incisão no fundo da lucerna. 

 Entre as décadas de 50 e 80 surgem as marcas em planta pedis, que co-existem 

com as marcas incisas. Aumenta a quantidade de lucernas que apresentam marcas de um 

tipo ou de outro, representando agora  officinae de maiores dimensões; 

 O período que é considerado como o auge das marcas de oleiro, nas suas 

diferentes formas, corresponde aos finais do século I (Cerca do ano 80) até 120., com o 

predomínio das grandes officinae, com assinaturas compostas pelo tria nomina no 

genitivo, embora surjam igualmente bastantes cognomen que poderão neste caso 

corresponder a escravos ou libertos. Predominam as marcas cavadas, e uma maior 

quantidade de letras e símbolos impressas ou em relevo; 

 Entre 120 e 180 a quantidade de marcas detectadas demonstra um maior 

equilíbrio de frequência entre as olarias de menores e maiores dimensões. 

 As letras isoladas, associadas às olarias subsidiárias tornam-se menos numerosas 

entre 180 e 250, podendo-se interpretar este dado com o início do decréscimo da 

produção de lucernas, e consequentemente do número de officinae associadas a este tipo 

de cerâmica. A partir dessa data, o decréscimo de produção acentua-se e o número de 

marcas presentes praticamente desaparece. 

 Devido à sua natureza e o processo pelo qual eram introduzidas nas lucernas, 

podemos agrupar estas inscrições em três categorias diferentes: 

 Primeiramente, tal como mencionado por Amare Taffala (1984, p.41), 

encontramos as inscrições directamente relacionadas com o oleiro, usualmente 

denominadas por marca de oleiro. Dentro deste grupo, podemos agrupar os diferentes 

tipos de marcas em subgrupos de acordo com a morfologia gráfica que apresentam:  

 A forma mais comum corresponde às marcas que apresentam apenas os nomes 

do oleiro responsável pela officina, ou de que assina a produção; Existem igualmente 

letras soltas ou isoladas, por vezes associadas ao fenómeno das olarias subsidiárias, 

como forma de identificação destes centros produtores em relação à casa-mãe 
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(HARRIS, 1980, p.139; MAIA e MAIA, 1997, p.126); Finalmente, podemos identificar 

os signos que podem ostentar uma epígrafe no seu interior, ou então apresentarem-se 

anepígrafas; 

 Uma segunda categoria de inscrições, directamente relacionadas com a 

decoração, pode incluir frases ou nomes que surgem intercaladas com as cenas 

iconográficas representadas. A esta forma, resolvemos denominar como grupo das 

legendas de iconografia.   

 Finalmente, existe uma categoria de representação epigráfica, que pode estar 

relacionada com marcas efectuadas pelo comprador. Trata-se de graffitos manuais 

efectuados pós-cozedura que se podem encontrar em alguns exemplares (BALIL, 1983, 

p.307; GONÇALVES, 2005, p.107, nº39). 

 Qualquer um destes tipos que descrevemos, podem surgir-nos executados por 

instrumentos distintos que se pode identificar de acordo com a morfologia apresentada 

pela inscrição. A gravação por meio de uma incisão ou esgrafitada, com recurso a um 

estilete ou um objecto afiado, é a forma mais comum de se encontrar; Outro processo 

consiste literalmente em escavar com a utilização de uma punção muito provavelmente 

no modelo original, devido à pressão necessária, que se denomina por marcas cavadas 

(CAETANO, 2001, p.17)  ; Uma terceira forma em que as marcas se podem apresentar, 

é em relevo, com o punção aplicado no molde, em depressão de modo a que a marca 

surja em relevo na lucerna.  

 No conjunto de lucernas da Praça da Figueira, podemos encontrar exemplares 

pertencentes à primeira e segunda categoria acima mencionadas. 

 10.1. As marcas de oleiro 

 Na Praça da Figueira foram identificados um total de 15 exemplares contendo 

marcas epigráficas ou simbólicas que pudemos incluir neste capítulo, correspondendo 9 

a marcas de oleiro, um exemplar contendo planta pedis, dois exemplos de letras 

isoladas, dois símbolos anepígrafos e uma inscrição epigráfica correspondendo a uma 

legenda iconográfica. 

 A percentagem de fundos contendo marcas é bastante reduzida – 34% do total 

de 44 exemplares contendo pelo menos parte do fundo. 
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  1) CIVNDRAC   

C[aius] IVN[ius] DRAC[us]  

 Identificámos de forma completa ou parcial cinco exemplares correspondendo a 

esta officinae, com a característica de em três casos, apresentarem o “N” invertido. 

 

a) CIVNDRAC  

Nº inventário: 4568; Proveniência: UE [3672] B-8; Tipologia: Lucerna de disco; 

Origem: Africana (Grupo CI); Est. XXVIII, nº196 

 Fragmento de fundo plano com arranque de parede de infundibulum. Marca 

elaborada por meio de incisão com recurso a estilete, com o “N” invertido. 

 

b) [CIV]NDRAC  

Nº inventário: 4585; Proveniência: UE [3672] B-9; Tipologia: Lucerna de disco; 

Origem: Africana (CI); Est. XVIII, nº192 

 Fragmento de fundo plano com arranque de parede de infundibulum. Marca 

elaborada por meio de incisão com recurso a estilete, com o “N” invertido. 

 

c) CIV[NDRAC] 

Nº inventário: 4617-2; Proveniência: UE [8019] K-5; Tipologia: Lucerna de disco; 

Origem: Africana (CI); Est. XXVIII, nº197 

 Fragmento de fundo plano com arranque de parede de infundibulum. Marca 

elaborada por meio de incisão com recurso a estilete. 

 

d) [CIVNDR?]AC  

Nº inventário: 471-A; Proveniência: UE [?];Tipologia: Lucerna de disco; Origem: 

Itálica (AI); Est. XX, nº130 
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 Fragmento contendo parte do fundo plano com arranque de parede de 

infundibulum, margo e discus. Marca elaborada por meio de incisão com recurso a 

estilete. 

 

e) IVNDRAC  

Nº inventário: ? ; Proveniência: UE [8873] H/I-2 - Necrópole; Tipologia: Dressel-

Lamboglia 20; Origem: Africana (CI); Est. II, nº3 

 Lucerna quase completa, embora bastante fragmentada, com fundo plano que 

contem a uma variante da marca elaborada por meio de incisão com recurso a estilete. 

Neste caso, o “C” aparece ausente, mas o“N” surge na mesma invertido. 

 

 Relacionado por alguns autores com a marca C.IVN.ALEX (CASAS i 

GENOVER, 1989, p.76;) com origem norte africana.  

 A origem da officina CIVNDRAC encontra-se ainda em discussão, pois esta 

marca tem surgido em grandes quantidades no norte de África, na Península Itálica, na 

Gália e a Hispânia, que, embora surjam em maior quantidade em lucernas com pastas 

originárias do Norte de África, o facto é que surgem igualmente exemplares com pastas 

itálicas (como é o caso da lucerna 471-A deste conjunto) e até da região da Baetica. 

Pode tratar-se de um caso de uma subsidiária, cujo sucesso superou a olaria-mãe 

(BONNET, 1988, p.98). 

 A variedade com que o grafismo surge, corresponde a dois períodos de fabrico 

(idem): Entre os séculos I e II, o grafismo apresenta o “N” de forma invertida com 

incisão profunda, e no século III, o “N” já surge normalmente. Mas segundo Balil, o 

“N” invertido pode corresponder a uma produção da Baetica (apud MORAIS, 2004b, 

p.340) o que não corresponde a estes exemplares da Praça da Figueira, que apesar de 

apresentarem esta característica gráfica, não correspondem a produções provenientes do 

Sul da Hispânia, de acordo com a análise das pastas. Este tipo de marca é encontrado 

com grande abundância no Norte de África e Mediterrâneo Ocidental (CASAS i 

GENOVER, 1989, p80; BALIL, 1984, p194; MORILLO CERDÁN, 1999, p 57; 

MORAIS, 2004b, p.340; RIVET, 2003, p.28). 
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 Paralelos: Baetulo, BETRIU, 2008, pp.293-294; British Museum – Londres, 

BAILEY, 1988, p.124, Q1675, Q1680, Q1692; Cartago, DENEAUVE, pp.84-85; 

BONNET, 1988, p.98, fig.31, p.104;  

 Cronologia: Entre finais do século I e finais do século II (HAYES, 1980, nº234, 

237; DENEAUVE, 1969, pp.84-85;  CASAS i GENOVER, 1989, p.76; BONNET, 

1988, p.98) 

 

  2) AVFFRON 

AVF[ius] FRON[onis] ou AVF[ius] FRON[tonius] 

 

Nº inventário: 4621-1; Proveniência: UE [4342] J/K-10 - Necrópole; Tipologia: Incerta; 

Origem: Africana (AIII); Est. II, nº5) 

 Fragmento que corresponde à totalidade do fundo da lucerna de tipologia 

incerta, embora com dimensões que apontem para uma lucerna de disco. Contém parte 

da parede do infundibulum. A marca encontra-se em relevo, dentro de uma cartela 

cavada na base plana. 

 Variantes: AVFIFRON (MAIA e MAIA, 1997, p.129; ALMEIDA, 1952, p.192, 

nº246; REMESAL, 1974, p.567;) 

 Paralelos: BONIFAY, 2005, p.32, pl.12; 

 Oficina de origem africana muito provavelmente da África Proconsular, com 

grande expansão itálica (BALIL, 1968, p.165; BONIFAY, 2005, p.32  

 Cronologia: Século II. (NOLEN, 1985, p.43)  

 

  3) Ilegíveis 

 Além das marcas passíveis de interpretação acima descritas, detectámos mais 

três exemplares de fundos de lucerna com vestígios de marca de oleiro, que se 

encontram ilegíveis devido muito provavelmente a processos pós deposicionais que 

desgastaram estas inscrições.  
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 a) Nº inventário: 8900; Proveniência: UE [8176] G-8; Tipologia: Incerta; 

Origem: Baetica (BI); Est. XXIII, nº150; 

 b) Nº inventário: 4506-1; Proveniência: UE [3937] G-8; Tipologia: Incerta; 

Origem: Africana (CI);  

 c) Nº inventário: 6847; Proveniência: UE [8248] G-8; Tipologia: Incerta; 

Origem: Africana (CI); Est XXVIII, nº188;  

 Apesar de se tratar de uma marca que se encontra demasiado gasta para se poder 

interpretar, tem a particularidade de se encontrar num fundo de uma lucerna que 

apresenta vestígios de revestimento vidrado verde, com paralelos em Braccara Augusta 

(MORAIS; 1997/98) que apresenta uma marca da olaria CIVNDRAC com o “N” 

invertido. O exemplar de Braga é fruto de uma produção da Baetica, o que levou Rui 

Morais a referenciar A. Balil que, como já mencionámos, associa esta característica 

gráfica do “N” a uma produção da Baetica (MORAIS, 2004b, p.340). De acordo com 

Morillo Cerdán, até ao momento apenas foram identificadas assinaturas de três oleiros 

diferentes em lucernas vidradas, nomeadamente, LMYNPHILE, BICAGAT e 

CIVNDRAC (MORILLO CERDÁN, 1996, p.42). 

 

 10.2. Letras isoladas 

  1) A letra “A”  

Nº inventário: 7240-1; Proveniência: UE [9502] F-4,5; Tipologia: Incerta; Origem: 

Baetica (BI); Est. XIII, nº152; 

 Descrição: Fragmento de fundo com arranque de parede de infudibulum 

contendo junto ao limite da base a letra “A” em relevo, que parece indicar que existiria 

mais elementos identificativos na restante área da base, embora não se encontrem 

presentes. 

 Paralelos: Em Mérida, detectámos um exemplar contendo as letras “AH” em 

relevo, junto ao rebordo do fundo, apresentando uma grafia semelhante a este exemplar 

(RODRÍGUEZ MARTÍN, 2002, p.324 Fig. XXIV, 47), mas sem qualquer referência de 

origem e cronologia por parte do autor.  
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  2) A letra “P”  

Nº inventário: 4576-1; Proveniência: UE [3713] B-7,8; Tipologia: Incerta; Origem: 

Itálica (AI); Est. XIII, nº175; 

 Descrição: Fragmento de fundo com arranque de parede de infudibulum 

contendo junto ao limite da base a letra “P” em relevo. Pode tratar-se neste caso de um 

sinal subsidiário, que estaria associado a uma outra marca, que não se encontra presente. 

 

 10.3. Símbolos 

  1) Planta pedis 

Nº inventário: 397; Proveniência:?; Tipologia: Dressel-Lamboglia 11; Origem: Itálica 

(AI) ; Est.V, nº4; 

 Lucerna completa de produção itálica, com fundo plano contendo no centro a 

representação da sola de um pé simples e anepígrafa.  

 Trata-se de uma marca com grande difusão entre a segunda metade do século I e 

finais do século II, embora sejam bastante mais comuns associadas às lucernas alto-

imperias de volutas, como este exemplar de Dr-Lamb. 11. Neste caso, esta 

representação da sola de um pé é anepígrafa, mas pode surgir igualmente como uma 

dupla planta pedis que pode conter inscrição ou surgir igualmente de forma anepígrafa. 

 Paralelos: Cartago, DENEAUVE, 1989, p.89, nº336, p.90, nº1031, p.91, nº314, 

p.92, nº538; Aragon AMARÉ TAFALLA, 1988, p.70; Peroguarda RIBEIRO, 1960, 

p.84, nº7; VIANA e NUNES, 1957, p.133, nº52; Santa Bárbara MAIA e MAIA, p.146, 

nº22; British Museum, BAILEY, 1988, p.136; 

 Cronologia: Surge com Augusto-Tibério, até finais do século II. A lucerna Dr.-

Lamb. 11 apresenta uma cronologia entre 40 e os inícios do século II. 

 

  2) Falo 

Nº inventário: 685; Proveniência: ?; Tipologia: Lucerna de disco; Origem: Baetica 

(BIII) ; Est. XXIV, nº154; 

 Descrição: Fragmento contendo parte do fundo anelar, infundibulum, e ansa do 

tipo Ponsich 7, contendo a figuração de um falo elaborado com estampilha. Nos 
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paralelos encontrados encontra-se associada à marca NVN DINI, (MAIA e MAIA, 1997, 

p.142) uma oficina com origem Norte-Africana. Neste exemplar, a marca ao qual estaria 

associada encontra-se ausente, não dando azo a que se possa articular este símbolo com 

a officina acima mencionada. Seja como for, trata-se de uma produção do Guadalquivir, 

e não de origem norte africana, o que só a análise da totalidade da marca poderia indicar 

se este tratava-se de um exemplar pertencente a uma olaria subsidiária do produtor NVN 

DINI ou outro tipo de oleiro que usaria este símbolo para identificar as suas peças. 

 Paralelos: Balsa, NOLEN, 1985, Lu39; Santa Bárbara, MAIA e MAIA, 1997, 

p.142;  

Cronologia: Século II. 

 

  3) Palma e lúnulas  

Nº inventário: ?; Proveniência: [9273] J-2 - Necrópole; Tipologia: Lucerna do tipo Rio-

Tinto/Aljustrel; Origem: Emérita Augusta (BI); Est. I, nº1) 

 Descrição: Lucerna completa com fundo ligeiramente convexo, contendo no 

centro uma folha de palma, ladeada por duas lúnulas, com incisão pouco profunda, que 

se apresentam bastante gastos.  

 Este símbolo aparece de forma comum nas produções deste tipo de lucernas, 

nomeadamente as provenientes das oficinas da região de Emerita Augusta, podendo 

aparecer com diversas variantes. Paralelos detectados na região mostram a folha de 

palma envolvida por uma coroa de flores (RODRIGUEZ MARTÍN, 2003 p.216), ou 

duplas folhas de palmas, ou ainda mostrando orientações diferentes (RODRÍGUEZ 

MARTÍN, 2002, p.328, Fig. XXVIII ; BAILEY, 1988 p.140, Q2149; Q2023). Em 

outros casos, surgem com a adição de elementos epigráficos como por exemplo as 

iniciais C E S (idem, nº 123 a 126, 129), C S (nºs 127,128), ou C E P (nºs 132 a 134) 

 Paralelos: Mérida, RODRIGUEZ MARTÍN, 2003, p.216 - Não exacto; 

Cronologia: Final do século II, primeira metade século III (RODRIGUEZ MARTÍN, 

2003, p.216) Todos os exemplares identificados por RODRIGUEZ MARTÍN (2002) 

remetem para olarias Emeritenses neste período. 
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 10.4. Legendas de iconografia 

  1) VLIXII 

Nº inventário: 397; Proveniência: ?; Tipologia: Dressel-Lamboglia 11; Origem: Itálica; 

Est. V, nº14; 

 Legenda epigráfica identificativa da cena iconográfica representada que 

corresponde a uma cena relatada na obra A Odisseia de Homero4. VLIXII[ S?], forma 

latina do nome de Ulisses (VALERIO, 2009, p.5). Acompanhada pelo símbolo em 

planta pedis, no fundo da lucerna, acima descrito.  

 Cronologia: Segunda metade Século I, de acordo com a tipologia da lucerna.  

  

 10.5. Discussão 

A cronologia que podemos retirar pela análise das marcas abrange um período que vai 

desde meados século I, comprovado pela presença da planta pedis numa lucerna de 

tipologia Dr.-Lamb. 11, até meados ou mesmo já segunda metade do século III 

demonstrado pelo símbolo da palma e lúnulas numa lucerna tipo Rio-Tinto Aljustrel. 

 As marcas de oleiro CIVNDRAC nas suas diferentes formas gráficas aqui 

representadas, e AVFFRON estão abarcadas por esta diacronia, com a sua difusão a 

ocorrer durante o século II. 

 A presença de cinco exemplares de lucernas contendo a marca CIVNDRAC neste 

conjunto (havendo mais uma, cuja interpretação, embora podendo pertencer igualmente 

a este oleiro, não podemos afirmar taxativamente que possa provir da mesma olaria), é 

relevante perante a totalidade das marcas presentes. Relaciona de forma bastante nítida 

a importância do porto de Olisipo com a entrada de produtos cerâmicos na Lusitania. 

Esta marca é comum em contextos ibéricos como Braccara Augusta (MORAIS, 

1997/98), Baetulo (BETRIU, 2008), mas a elevada quantidade e percentagem 

proveniente de Olisipo, parece indicar-nos que as lucernas produzidas por esta officina 

teriam bastante procura e sucesso na sua comercialização na Lusitania, nomeadamente 

com Olisipo, ponto de entrada das mercadorias nesta província ocidental durante o 

século II. É nesta altura em que a importação de lucernas com origem norte-africana 

parece intensificar-se exponencialmente, em detrimento das produções da península. 

                                                 
4 Ver capítulo referente à iconografia para a descrição e interpretação deste motivo iconográfico. 



 100 

 Tanto o exemplar PF00/?/[8873], com a marca CIVNDRAC, como a lucerna 

PF00/4621-1[4342], contendo a marca AVFFRON, provêm de sepulturas, e a datação 

atribuída a estas marcas (finais do século I e finais do século II) reforçam a cronologia 

para a segunda fase de ocupação da Praça da Figueira, e que corresponde ao período de 

monumentalização do espaço. 

 

 10.6. O estudo das marcas de oleiro como forma de identificação das 

origens de produção de lucernas 

 A grande questão relacionada com o estudo das marcas na cerâmica de 

iluminação, prende-se com o facto de uma grande percentagem de lucernas encontradas 

não possuem qualquer tipo de assinatura, o que torna difícil analisar frequências, rotas 

de comercialização e respectiva difusão. Por isso, todos os estudos existentes devem ser 

considerados apenas como uma análise parcial a este fenómeno, encontrando-se sempre 

em aberto, podendo ser complementadas com o surgir de novas descobertas, que 

venham auxiliar a estas análises. 

 Tal como acontece com a iconografia, apenas um estudo conjunto de todas as 

marcas encontradas, associadas à sua localização geográfica poderia fornecer-nos dados 

mais concretos e rigorosos. 

 Apesar de já terem sido detectados alguns centros oleiros aos quais se podem 

associar certas assinaturas dos oleiros, o facto é que continua a não ser assim tão obvio a 

determinação da origem precisa tendo em conta o fenómeno das officinae subsidiárias. 

É necessário continuar com a análise das pastas e dos revestimentos para se propor 

origens para certos nomes. 

 O investigador britânico W.V. Harris (1980), com base nas análises das marcas 

de oleiro das quais se conhecem a sua origem, criou um padrão de difusão com quatro 

círculos de influência, articulando as frequências com que essas assinaturas surgem nos 

contextos arqueológicos, por todo o território do império romano, tendo em 

consideração a existência das marcas das olarias originais, assim como das subsidiárias. 

 O primeiro padrão ou círculo de influencia, (I), parece representar as olarias 

mais modestas e locais, com influencia apenas no território da uma civitas, ou pouco 

mais, surgindo raros exemplares dessas marcas no espaço exterior a essa 
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territorialidade. O autor aponta como exemplos as marcas Norte-Itálicas FELICIO, 

CATULLI, TALUTII, FABI ou FAB (HARRIS, 1980, p.129). 

 Um segundo padrão (II) apresenta marcas que têm uma distribuição mais 

regional, tendo sido encontradas num grupo de civitas de uma mesma região, embora 

raramente fora dessa região. Parecem corresponder a officinae locais, mas que 

obtiveram um sucesso comercial superior aos exemplos anteriores, de modo a muito 

provavelmente a darem origem a olarias subsidiárias noutras regiões próximas. 

Exemplos deste padrão parecem ser as marcas ARMENI, LUC ou L.V.C. (idem). 

 No terceiro caso (III), o autor inclui olarias cuja expressão se pode detectar nas 

províncias do Norte do Império, embora a sua origem seja o Norte de Itália, onde a 

concentração destas marcas tendem sempre a ser maior. São assinaturas que se podem 

reconhecer por consistirem no congnomen do oleiro responsável. 

 Finalmente, o padrão mais expansivo (IV) que é formado por marcas que foram 

detectadas em grandes quantidades, de forma simultânea tanto no Norte como no Sul do 

Mediterrâneo, englobando sempre o Norte de África e a Itália. Trata-se de assinaturas, 

que mostram a forma abreviada do tria nomina romano, como por exemplo 

C.CLO.SVC. 

 Os padrões III e IV apresentam uma sobreposição nas regiões da Germânia, o 

Sul da Gália além do Norte de Itália. Estes dois casos mais abrangentes só podiam ter 

tido o sucesso que tiveram muito provavelmente com o recurso a várias oficinas 

subsidiárias nas regiões mais remotas do centro principal, embora aqui, mais uma vez, 

temos de ter cuidado ao apresentar conclusões definitivas, devido às imitações, que 

podem levar certas marcas a outros destinos não abrangidos na área de influência 

comercial desses centros oleiros e respectivas subsidiárias. 

 A grande problemática em relação a estes padrões, é, para além da questão das 

cópias, não se tem conhecimento ainda, da maior parte dos centros oleiros a que as 

assinaturas se referem, e é necessário processar-se sempre ao estudo igualmente das 

pastas, e dos revestimentos, e cruzar esses dados, com as frequências das marcas, para 

determinar as origens das lucernas a que se referem. 

 O debate relacionado com a categoria IV gira em torno da origem dessas olarias, 

pois de acordo com as diferentes teorias, é apontada tanto para o Norte de África 

(BALIL, 1968) ou com origem Itálica (DENEAUVE, 1969). 
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 Seja como for, as marcas que pertencem as categorias III e IV representam o que 

podemos classificar como as olarias com maior sucesso entre os séculos I e III d.C., que 

tiveram uma maior capacidade de comercialização das lucernas a média e longa 

distancia, independentemente de terem a sua origem no território da Itália, ou no Norte 

de África. 

 Muitas marcas que se incluem nestes padrões, apresentam diferenças na forma 

como surgem os nomes gravados, apresentando comummente variantes gráficas, que 

por vezes podem ser interpretados como erros. 

 A produção de cópias fora dos contextos das olarias ou das suas subsidiárias, 

com base no processo da sobremoldagem, que anteriormente explicámos, pode ter 

reflexo nestas variantes, podendo ser uma justificação para essas,ou erros, mas não pode 

ser tomado como certeza ou regra. Não podemos assumir que ao longo da existência das 

officinae, a estampilha usada seja sempre a mesma. Certamente ao fim de algum tempo 

apresentariam desgaste, ou poderiam mesmo perder-se ou partir-se, obrigando à 

manufactura de novas estampilhas, que certamente poderiam apresentar algumas 

variantes em relação ao modelo anterior. Mesmo o fabrico das estampilhas com as 

marcas para utilização nas olarias subsidiárias poderia apresentar diferenças gráficas em 

relação aos modelos originais. 

 Este aspecto coloca outra questão no que diz respeito à identificação das origens 

das lucernas com marcas identificadas como sendo do mesmo oleiro, mesmo com as 

diferenças apresentadas: nem podemos assumir automaticamente que tenham todas 

vindas do mesmo oleiro, mas também não podemos pressupor que se trate de cópias. 

Temos sempre que analisar a totalidade da lucerna, em todos os seus aspectos gráficos, 

mas construtivos, e comparar essas observações. 

 

11. O significado do conjunto de lucernas da Praça da Figueira; 

 Da análise deste conjunto de lucernas, podemos retirar uma série de conclusões 

tantando esclarecer questões que enunciámos no início do trabalho. 

 Em primeiro lugar, ao analisarmos a Figura 15 que demonstra a frequência de 

fragmentos por quadricula de escavação, podemos verificar que a maior concentração 

de lucernas encontra-se na área da necrópole, e nas fossas detríticas, enquanto que nas 

áreas mais afastadas do espaço funerário, a quantidade de lucernas por quadrícula é 
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extremamente reduzida (1 a 2 fragmentos) ou inexistente. As estruturas viárias 

igualmente caracterizam-se por uma percentagem bastante reduzida deste tipo de 

materiais, surgindo alguns exemplares escassos em algumas unidades de regularização 

de pavimentos, ou nas preparações para os mesmos, havendo mesmo diversas 

quadrículas onde as lucernas se encontram ausentes. 

 Uma dessas questões é a diacronia ocupacional do espaço da Praça da Figueira 

em período romano, mas igualmente atribuir cronologias aos diversos momentos 

específicos dessa ocupação, marcados pela construção de estruturas que se sobrepõem 

estratigraficamente. 

 Escolhemos analisar em particular dois desses conjuntos estruturais, que para 

nós demonstram os mais significativos do espaço da Praça da Figueira. Analisamos 

assim com um maior cuidado a necrópole Noroeste, e três estruturas detríticas de onde 

foram recuperadas lucernas, e que assim permitem uma análise que melhor fomentam 

uma compreensão do espaço urbanístico da Praça da Figueira. 

 A necrópole Noroeste 

 Das estruturas funerárias da necrópole foram recuperadas um total de 17 

lucernas, na sua maioria intactas, ou preservadas quase na sua totalidade. 

 Outros fragmentos surgiram em contextos articulados com este espaço, nos 

diferentes momentos ocupacionais, embora não integrados nas estruturas funerárias, 

sejam elas simples ou monumentais. O quadro de frequências (Fig.15) é representativo 

da maior quantidade de lucernas nas quadrículas de escavação relacionadas com os 

espaços funerários.  

 A diacronia apresentada aponta para a utilização funerária de lucernas neste 

espaço de necrópole sobretudo no século II. Apesar da presença de um exemplar da 

tipologia Dr.-Lamb. 11, ainda pertencente à centúria anterior, esta datação é salientada 

por uma maioria de exemplares de produção das formas Dr.-Lamb. 20 e Dr-Lamb. 

27/28 cujas produções se desencadearam a partir dos inícios do século II, ou no caso do 

tipo 27/28, de meados da centúria (Fig.20).  

 O momento de término de utilização e abandono da necrópole terá ocorrido em 

finais do século III, demonstrado pela presença de uma lucerna do tipo Dr.-Lamb. 30B, 

com produção deste século, que é o exemplar mais tardio recuperado dos contextos 

sepulcrais, antes do momento de inutilização do espaço ocorrido já no século IV. 
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 No que diz respeito à origem destas lucernas, a percentagem de importação é 

menor comparativamente aos exemplares fabricados na região de Olisipo. Mas mesmo 

assim podemos afirmar que existe um equilíbrio entre a quantidade de lucernas 

importadas e de produção local – 41,3% de exemplares provenientes de outros pontos 

do império romano, sendo 17,7% de produção itálica (o que corresponde a 3 

exemplares), 11,8% de produções da região da Baetica (2 exemplares), e ainda duas 

lucernas com pastas atribuídas ao Norte de África, que equivale a 11,8% do conjunto. 

Por seu lado, as produções da região de Olisipo correspondem a 58,7% do total deste 

universo relacionável com a utilização do espaço como necrópole (Fig.23). 

 Um factor de interessante análise é a presença ou ausência de marcas de uso 

nestas lucernas, que nos levantaram a questão sobre a possível importância simbólica ou 

sentimental que estes artefactos poderiam ter para os seus proprietários, que terá levado 

os seus familiares a sepultá-lo com aqueles objectos em particular para alumiar o 

caminho além da morte. Terão sido seleccionadas com algum critério?  

 Apenas dois exemplares não demonstram qualquer marca de uso aparente, ou 

então não foram amplamente usadas de modo a não terem ficado enegrecidas junto ao 

orifício do rostrum, podendo-se por a hipótese de terem sido apenas acesas durante o 

ritual de enterramento. Ambos os exemplares correspondem a produções de importação 

-  PF00/?/[8873] (EST. II, nº3) e PF00/9147/[8848] (EST.. II, nº4), o que, a nosso ver, 

poderiam encerrar algum significado afectivo ou simbólico para o morto ou família, 

possivelmente uma ideia de prestígio a ela associada por se tratarem de produtos 

importados, hipoteticamente adquiridas ou utilizadas apenas para o sepultamento. 

 As lucernas PF00/7158-1/[9250] (EST.III, nº6), PF00/?/[8937] (EST. III, nº 9), e 

principalmente a PF99/9148/[8864] (EST.III, nº8) apresentam uma característica 

bastante interessante que vem ajudar a compreender um pouco mais parte do ritual 

funerário. Estes exemplares encontravam-se calcinados em grande parte da sua 

superfície, mas não na totalidade, e no caso da lucerna PF99/9148/[8864], apenas se 

encontra com esta marca de fogo nos quadrantes esquerdos, enquanto que a outra 

metade se mostra preservada sem qualquer marca (esta análise exclui marcas de 

utilização presentes no rostrum). Temos que ter em consideração que foram recuperados 

todos os fragmentos desta lucerna do interior da sepultura, apesar de se encontrar com 

um grande grau de fragmentação. Levantou-se assim uma questão relacionada com o 

que poderia ter provocado este tipo de queimadura. Apesar de bastante fragmentado, 
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encontrava-se presente na sua totalidade no interior da uma sepultura de incineração, o 

que indica desde logo que, no momento do sepultamento, foi colocada no interior do 

ossilegium, juntamente com o restante mobiliário e os restos antropológicos. Sendo 

muito pouco provável a hipótese de ter sido colocada acesa, não havendo exemplos 

deste tipo de prática, a outra hipótese levantada aponta para o momento da incineração 

em si. A lucerna esteve certamente em contacto directo no ustrinum com a pira 

funerária, tendo sido atingida pelas chamas apenas em parte da sua superfície. Durante o 

processo do rogus, ou seja, o momento da incineração, eram lançados perfumes e óleos 

no fogo, que podiam atingir as peças do mobiliário funerário presentes, dando azo assim 

a presença deste tipo de evidências arqueológicas (ALMEIDA, 2008, p.65).  

 Para uma melhor compreensão da dinâmica de utilização do espaço funerário da 

Praça da Figueira, fizemos a comparação com o paralelo mais próximo de uma 

necrópole em contexto urbano já estudada e disponível para análise, que revelou dados 

interessantes. Trata-se da Necrópole da Caldeira, em Tróia, escavada entre os anos 40 e 

60 do século XX por Manuel Heleno, e estudada por João Pedro Lopes Almeida 

(ALMEIDA, 2008).  

 Além da proximidade geográfica desta necrópole, outro motivo pela qual 

optámos por este local para uma análise comparativa prendeu-se pelo facto de se tratar 

de um espaço sepulcral pertencente a uma importante cidade portuária de entrada de 

produtos na Lusitania situado na foz de uma via fluvial importante – o rio Sado – à 

semelhança do que acontece com Olisipo e a sua situação privilegiada à entrada do rio 

Tejo.  

 Igualmente, achámos relevante fazer um paralelismo com os resultados obtidos 

de uma necrópole de contexto rural do ager olissiponensis, para notarmos as diferenças 

que existem em termos de quantidade e qualidade de lucernas encontradas em 

necrópoles de territórios ocupacionais distintos. Para este caso, analisamos a Necrópole 

de Casal de Pianos, em Sintra (MONTEIRO, 2003). 

 Em relação ao espaço de Tróia, a Praça da Figueira começou a ser utilizada 

como necrópole em período um pouco posterior em relação aos dados mais ancestrais 

presentes na necrópole da Caldeira, que apontam para um início de utilização em 

meados do século I.  (ALMEIDA, 2008, p.30) com os primeiros exemplares de 

sepulturas de incineração, acompanhados por espólio onde se incluíam lucernas com 

datas de fabrico a partir de meados da primeira centúria (Dr.-Lamb. 9C, Dr.-Lamb. 11, 
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Deneauve VG e Deneauve VII A). O momento de abandono da necrópole da Caldeira, é 

apontado pelo autor como sendo já no século IV ou V, período caracterizado pela 

ausência de lucernas entre o espólio funerário, já consistente com os rituais cristãos de 

enterramento, onde as cerâmicas de iluminação já não tinham a mesma simbologia que 

os rituais republicanos ou alto-imperiais lhes atribuía. 

 No caso da Praça da Figueira, os diferentes faseamentos identificados e 

elaborados por Rodrigo Banha da Silva (SILVA, 2005), apontam como já 

mencionámos, para uma utilização deste espaço como área funerária apenas a partir da 

Fase III com a presença das primeiras sepulturas de incineração simples, com 

evidencias de reutilização (idem, p.45), e a partir do século I com a monumentalização 

do espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1 – Quadro comparativo das lucernas da necrópole da Praça da Figueira e da necrópole da 

Caldeira (Tróia) 

 Em Tróia, apesar do autor não apresentar dados quanto à quantidade de 

exemplares por grupo de pastas, indicadores de origem, nota-se a presença de uma 

maior quantidade de lucernas de importação, oriundas da Itália, de África, da Baetica e 

região de Mérida (Fig.1). Destaca-se a forte presença de lucernas do tipo Rio-

Tinto/Aljustrel (12 exemplares).  

COMPARAÇÃO ENTRE AS NECRÓPOLES DA PRAÇA DA FIGUEIRA E DA CALDEIRA (TROIA) 

Tipo Praça da Figueira Caldeira (Troia) Cronologia 
D-L- 9?   1 Fin.S.I a.C./Fin.S.I d.C. 
D-L- 9C   2 Nero/Finais S.I d.C. 
D-L- 11 1 2 Claudio/Flavios 
Bailey O   3 Flavios/Trajano 
Bussiere DIII-2   1 Flavios/Antoninos 
RioTinto 1 12 S.I/II 
Deneauve V-G   1 S.I 
D-L- 19/20 1   S.II 

D-L- 20 7 8 S.II 
D-L. 28-A 3 5 2ª met. S.II/Inic S.III 
Deneuve VII-6   1 2ª met. S.II/Inic S.III 
Loeschcke VIII   2 2ª met. S.III/Inic S.IV 

D-L. 30A   1 Fin.S.III / Inic. S. IV 
D-L- 30B 1   S.III / Inic. S.IV 
Indeterminadas 1 5   
Disco (indeterminadas) 2     
Total 17 44   
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 Com estes dados, é possível observar para além da semelhança cronológica de 

utilização da necrópole, tanto na Praça da Figueira, como em Tróia, uma semelhança na 

dinâmica de importação de lucernas tanto de origem itálica e africana, e uma maior 

quantidade de formas importadas da Baetica, em relação ao que se detectou na Praça da 

Figueira. 

 É necessário fazer uma ressalva em relação à quantidade de lucernas 

recuperadas de cada um dos arqueossítios, que terá certamente influência nos resultados 

finais. Na Praça da Figueira, a área de necrópole identificada e escavada tanto nos anos 

60 como na campanha de 1999/2001 correspondeu a uma fracção do espaço funerário e 

resultou na recolha de apenas 17 lucernas em contextos sepulcrais. No caso da 

necrópole da Caldeira, de um total de 150 sepulturas escavadas foram recuperadas 44 

exemplares (ALMEIDA, 2008, p.1), que permitem uma leitura certamente mais fiavel 

do universo da necrópole do que a que podemos obter na Praça da Figueira.  

 Em relação a Necrópole de Casal de Pianos, a cronologia geral apontada para 

ocupação do espaço sepulcral vai do século I ao século III (MONTEIRO, 2003, p.82), o 

que demonstra uma utilização contemporânea à Praça da Figueira. O factor mais 

relevante do conjunto de 19 sepulturas intervencionadas neste espaço rural, é a grande 

escassez de lucernas encontradas, comparativamente com os exemplares de cerâmica 

comum e até de peças vítreas. Apenas uma sepultura continha uma lucerna, identificada 

pela autora como sendo do tipo Dr.-Lamb. 17, fabricada com uma pasta alaranjada bem 

depurada, não sendo proposta uma origem de fabrico (Idem, p.31). Trata-se de uma 

sepultura de meados do século II ou inícios do século III, o que vai de encontro a 

cronologia apontada para estas formas de disco. 

 É notória assim a grande diferença na utilização de lucernas nos contextos 

funerários de ambientes urbanos e rurais, embora a Necrópole de Casal de Pianos 

encontre-se igualmente parcialmente escavada. 

 As fossas detríticas 

 Entre 1999 e 2001, foram identificadas três fossas interpretadas como detríticas, 

que continham entre outros materiais de diversas naturezas (como vestígios 

osteológicos), fragmentos cerâmicos onde se incluíam lucernas que justificaram uma 

análise mais cuidada de modo a apontar um momento de formação destas estruturas e 

relaciona-las com a sua envolvência. 
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 Na quadrícula F-2 foi detectada a fossa [8933] da qual foram retirados entre 

outros materiais, 14 fragmentos de lucernas, cuja análise determinou que provêm na sua 

totalidade de produções de importação, nomeadamente de proveniência itálica (64,3%), 

cabendo ao restante uma origem Baetica. A esta estrutura negativa, sobrepunha-se de 

forma parcial, o troço mais antigo detectado da Via Norte nesta área do espaço 

intervencionado (SILVA, 2005, p.52). 

 Com base nas lucernas, propomos como data de formação desta estrutura, uma 

etapa que poderá recuar até meados do século I., devido à presença de fragmentos de 

origem Baetica. De acordo com Banha da Silva, a sua formação terá ocorrido com 

Tibério na Fase II de ocupação, com base nas marcas de terra sigillata, ou seja, ainda 

antes da necrópole. (idem), o que coincide com a datação por nós proposta para esta 

fossa. 

 Outra estrutura negativa corresponde à unidade [8060], detectada nas 

quadrículas K-L /5-6, com uma formação igualmente anterior ao espaço da necrópole 

(SILVA, 2005, p.232). 

 Desta fossa, foram recolhidas apenas fragmentos de lucernas de importação, 

com uma grande maioria proveniente da Baetica (80,6% de um total de 31 fragmentos 

recuperados deste contexto). As formas identificadas correspondem a produções da 

primeira metade do século I, com dois exemplares da tipologia Dr.-Lamb. 9, sendo um 

deles passível de classificar com sendo da variante 9C. A restante percentagem, 

pertence a produções de origem itálica, onde se inclui um exemplar do tipo 9C. A outra 

lucerna desta tipologia, provem de uma olaria Baetica, o que demonstra a produção de 

formas alto-imperiais de volutas com rostrum triangular em território da Hispania, 

nomeadamente na região do Guadalquivir.  

 Apresentamos para esta fossa, tal como a anterior, uma proposta para a sua 

formação na segunda metade do século I, com a presença do exemplar identificado de 

Dr.-Lamb. 9C.  

 A terceira fossa analisada corresponde à unidade [9014], que se situava junto ao 

limite da Via Secundária (SILVA, 2005, p.245). Apresenta lucernas de volutas e de 

disco com origem itálica (7 fragmentos), que parecem demonstrar uma formação deste 

contexto em meados do século I ou já inícios do século II. A análise das marcas de 
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oleiro presentes nos exemplares de terra sigillata por Rodrigo Banha da Silva (Idem 

p.248), indicam uma cronologia de formação entre os anos 60 e 70 da primeira centúria. 

  Estas estruturas detríticas pertencem assim à segunda e terceira fases de 

ocupação do espaço da Praça da Figueira, que equivale a uma cronologia que abrange o 

século I, imediatamente anterior ou contemporânea da reestruturação do espaço como 

área de necrópole monumentalizada que se terá iniciado já no século II d.C. 

 11.1. – Comparação com os conjuntos de Lisboa 

 Como já mencionámos, de todos os conjuntos materiais recolhidos das 

intervenções arqueológicas urbanas efectuadas na cidade de Lisboa, apenas se 

encontram publicados dois estudos referentes directa e exclusivamente a colecções de 

lucernas. Ambos se referem a materiais recuperados do Teatro Romano de Lisboa, das 

campanhas de 1966/67 e de 1989/93 (DIOGO e SEPÚLVEDA, 2001 e 2000). 

 Além desta importante colecção, optámos por analisar outros conjuntos de 

lucernas provenientes de intervenções urbanas efectuadas em Lisboa, para realizarmos 

uma comparação entre diferentes ambientes urbanísticos que demonstram uma 

formação histórica, económica, sociais díspares entre si. Assim, tratámos de elaborar 

uma análise das lucernas recuperadas das Termas dos Cássios e da Calçada do Correio 

Velho, que se localiza próximo deste equipamento público, cujos materiais se 

encontram depositados no Museu da Cidade5.  

 

 

 

 

 

 

 Fig.2 – Lucernas provenientes do Teatro Romano de Lisboa – 1989/93 (Fonte dos dados: 

DIOGO e SEPÚLVEDA, 2000) 

 

                                                 
5 Agradecemos ao Museu da Cidade por ter facultado o acesso as lucernas destas intervenções. 

TEATRO ROMANO - 1989/93 
Total Identificados 11  12,5% 
Dr-.L 9 1   

Dr.-L 5C 1   
Dr.-L 20 2   

Dr.-L 30B 3   

Dr.-L 31 4   

Não Identificados 77   

Por Forma 

Total 88  100,0% 

Importação 44 36,4% Por Origem 
Local/Regional 56 63.6% 
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 Começamos por analisar os dados referentes ao Teatro Romano de Lisboa. Na 

intervenção de 1989/93, de um total de 88 lucernas estudadas, os autores demonstram 

existir uma grande maioria de produção local (63,6%), com alguma importação mas em 

muito menor quantidade, com origem itálica e africana, predominando neste caso as 

importações africanas. Deste conjunto, foram identificadas de acordo com forma 11 

exemplares (12,5%), que revela uma maioria de formas que apresentam uma cronologia 

posterior ao século III (63,6%), representadas por 3 exemplares do tipo Dr.-Lamb. 30B 

e 4 do tipo Dr.-Lamb.31. Poderá tratar-se assim de um contexto de lixeira formado após 

o abandono e o desmantelamento da estrutura do teatro (DIOGO e SEPÚLVEDA, 2000, 

p.155).  

 Da intervenção efectuada entre 1966/67, a quantidade de fragmentos analisados 

pelos autores do estudo não é clara, apresentando mesmo alguma discrepância ao longo 

do texto: com uma primeira indicação de 94 exemplares (DIOGO e SEPÚLVEDA, 

2001, p.227), mas com um total de 164 fragmentos se adicionarmos a informação da 

análise das origens (idem, p.228).  

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.3 – Lucernas provenientes do Teatro Romano de Lisboa – 1966/67 (Fonte dos dados: 

DIOGO e SEPÚLVEDA, 2001) 

 De acordo com este último dado, estamos perante uma maioria de lucernas de 

produção local com 104 fragmentos, enquanto que de importação, os autores 

apresentam 60 atestações, não especificando a origem. As formas presentes demonstram 

uma diacronia que vai desde a primeira metade do século I com 6,4% de lucernas do 

tipo Dr.-Lamb. 9 e um do tipo Dr.-Lamb. 19, até ao século IV com a inclusão de 3 

exemplares do tipo Dr.-Lamb. 31. A grande maioria de formas identificadas surge com 

lucernas do século II a III, sendo 56,3% pertencentes ao tipo Dr.-Lamb. 20, e sete 

TEATRO ROMANO - 1966/67 
Total Identificados   79,8%  
Dr-.L 9 1   

Dr.-L 5C 1   
Dr.-L 19 1   

Dr.-L 20   56,3% 

Dr.-L 30B 3   

Dr.-L 31 3   

Não Identificados   20,2% 

Por Forma 

Total 
94 ou 
164 100,0% 

Importação 60 36,6% Por 
Origem Local/Regional 104 63,4% 
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exemplares do tipo Dr.-Lamb. 27/28. Os dados desta análise não são claros para um 

estudo do Teatro Romano com base nestes materiais devido às discrepâncias dos dados 

apresentados. 

 No que diz respeito ao conjunto proveniente das Termas dos Cássios, 

efectuámos uma análise a 78 fragmentos, que não corresponde a totalidade das lucernas 

recuperadas deste espaço, tratando-se assim de uma análise parcial não integrada nos 

contextos estratigráficos onde foram recolhidas.  

 Neste conjunto, pudemos observar uma grande maioria de fragmentos de 

importação (82,1%), com claro predomínio de produções africanas (50%) sobre as 

itálicas (29,5%) e da Baetica (2,6%). As produções da região de Olisipo correspondem 

apenas a 16,7%.  No que diz respeito às formas, foram passíveis de identificação 32 

fragmentos (41%), com 6 exemplares de lucernas de volutas (18,8%),  11 de lucernas de 

disco (34,4%) 2 do tipo Dr.-Lamb. 30B (6,3%), e 13 da forma Dr.-Lamb 31 (40,6%). A 

diacronia de ocupação deste espaço inicia-se assim no século I com a presença das 

lucernas de volutas, até ao século IV ou V, representado pela grande percentagem de 

formas africanas desta cronologia, que poderá corresponder ao momento do 

desmantelamento desta estrutura, à semelhança do que parece ter ocorrido no Teatro 

Romano que se situa nas proximidades. 

TERMAS DOS CÁSSIOS 
Total Identificados 32  41,0% 
Volutas - Incertas 2   
Dr.-L 9/10 2   
Dr.-L 12/13 1   
RioTinto/Aljustrel 1   
Disco - Incertas 5   
Dr.-L 20 4   
Dr.-L 27/28 2   

Dr.-L. 30B 1   
Dr.-L. 31 13   
Não Identificados 46   

Por Forma 

Total 78  100,0% 

Africana 39 50,0% 

Italica 23 29,5% 

Baetica 2 2,60% 

Local/Regional 13 16,70% 

Por Origem 

Incerta 1 1,30% 

 

 Fig.4 – Lucernas provenientes das Termas dos Cássios. 
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Finalmente, analisámos os materiais provenientes da intervenção urbana 

efectuada na Calçada do Correio Velho em 1993 por Dias Diogo e Rodrigo Banha da 

Silva, ao qual foram adicionados alguns exemplares recuperados durante uma 

intervenção de peritagem em contexto de obra ocorrido em 1997. 

 Neste caso estamos perante um conjunto ao qual atribuímos uma cronologia que 

que abrange essencialmente o século I, e a primeira metade do século II., com uma 

grande predominância de exemplares de volutas, mas já com a presença de lucernas de 

disco do tipo Dr.-Lamb. 20, e curiformes do tipo Dr.-Lamb. 27/28. O universo total 

deste conjunto, que inclui 55 fragmentos, apresenta uma esmagadora maioria de 

exemplares de importação itálica (92,7%). Da Baetica provém 5,5%, e apenas 1 

fragmento foi identificado com tendo uma origem regional (1,8%). 

 Trata-se certamente de formações detríticas, mas o que ainda falta definir é a 

articulação deste contexto com as estruturas existentes na área. Este local encontra-se 

localizado em pendente, precisamente entre o teatro romano de Lisboa e as Termas dos 

Cássios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.5 – Lucernas provenientes da Calçada do Correio Velho. 

A percentagem elevada de lucernas de fabrico exógeno presentes neste local 

demonstra claramente uma grande dinâmica de importação, em detrimento das 

produções locais, ainda pouco divulgadas. Tratando-se de um contexto de descarte, 

podemos dizer que havia uma grande procura de lucernas de importação de boa 

qualidade. Um factor interessante neste conjunto da Calçada do Correio Velho está 

CALÇADA DO CORREIO VELHO 
Total Identificados 32  58,2% 
Volutas - Incertas 21   

Dr.-L 9 3   
Dr.-L 11 1   

Dr.-L 14 1   

Disco - Incertas 3   

Dr.-L 20 2   

Dr.-L. 27/28 1   

Não Identificados 47   

Por Forma 

Total 55  100,0% 
Italica 51 92,7% 

Baetica 3 5,5% Por Origem 

Local/Regional 1 1,8% 
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relacionado com o seu uso. Nenhum dos rostra analisados demonstrava qualquer marca 

de utilização, ou uso muito escasso. 

 

 Ao fazemos a comparação destes conjuntos com os dados da Praça da Figueira, 

temos desde logo referir a diversidade dos contextos a que se referem. Dois edifícios 

públicos com contextos de utilização e de abandono, como são o caso do Teatro 

Romano e as Termas dos Cássios, localizados no perímetro do pomerium, separadas por 

formações detríticas, que se formou num período em que ambos os edifícios públicos se 

encontravam em funcionamento. Estes espaços não apresentam exactamente o mesmo 

dinamismo urbanistico que a Praça da Figueira, que respeita a um contexto de necrópole 

associado a duas vias de circulação, contendo várias estruturas detríticas, e situados no 

exterior do pomerium da cidade. 

 Tratam-se assim de contextos com históricos de formação distintos da Praça da 

Figueira, mas que são representativos da diacronia ocupacional romana e do perfil de 

consumo e ritmos de importação que Olisipo foi tendo entre os séculos I e IV/V. 

 As lucernas do Teatro Romano, cronologicamente apontam para uma utilização 

que vai da primeira metade do século I e prolonga-se até finais do século III ou já 

inícios do século IV, com uma maioria de lucernas pertencente a meados do século I e 

II; As das Termas dos Cássios apresentam uma diacronia de utilização que vai 

igualmente desde a primeira metade do século I, podendo recuar mesmo aos inícios da 

centúria, com a presença de alguns, embora escassos, fragmentos de lucernas de volutas 

do tipo Dr.-Lamb 9, com um momento final de utilização que já entrará igualmente no 

século IV; Os depósitos da Calçada do Correio Velho terão sido formados igualmente 

durante a primeira metade do século I, até serem abandonados em finais do século II.  

 As importações itálicas prevalecem no século I e prolongam-se até ao século II, 

coexistindo com as formas da Baetica, como é demonstrado tanto na Praça da Figueira, 

como no contexto da Calçada do Correio Velho, para esse período cronológico. Vão 

sendo aos poucos substituídas pelas importações oriundas do Norte de África, a partir 

do século II. As formas de disco, nomeadamente o tipo Dr.-Lamb. 20 e Dr.-Lamb. 

27/28 dominam em todos estes contextos. 

 Parece haver um abandono sistemático de grande parte das estruturas públicas 

nos finais do século III, e inícios do século IV, tanto dentro do pomerium como no 

exterior. Os dados referentes tanto ao Teatro Romano como das Termas dos Cássios, 

parecem apontar já para o século IV como o momento de abandono destes espaços, o 



 114 

que parece coincidir igualmente com a época de desmantelamento da necrópole 

noroeste. Mas neste caso, o abandono da Praça da Figueira como espaço sepulcral 

parece ter ocorrido num tempo ligeiramente anterior ao desmantelamento do Teatro e 

das Termas, tendo em conta as cronologias apontadas pelas lucernas. Na Praça da 

Figueira, não existe qualquer exemplar de lucernas posteriores ao final do século III, ou 

seja, da tipologia Dressel-Lamboglia III e variantes segundo a tabela de Atlante, 

enquanto estas formas encontram-se bem representadas tanto no Teatro Romano, como 

no conjunto das Termas dos Cássios. 

  Analisando estes conjuntos de um ponto de vista de consumo, a presença de 

uma maioria de lucernas de origem forânea nos contextos da Calçada do Correio Velho 

e das Termas dos Cássios em oposição a uma presença maioritária de exemplares de 

produção regional no Teatro Romano não deve ser interpretado como um reflexo dos 

padrões de consumo e de preferência de acordo com o local. É preciso ter em 

consideração as cronologias apontadas para os fragmentos recuperados. Se a produção 

local de lucernas parece ter-se iniciado apenas no século II, e estes espaços apresentam 

uma utilização que recuam ao primeiro século da Era, é natural que se detecte uma 

percentagem elevada de importações nestes locais. Não podemos relacionar com 

preferências de consumo. 

 11.2. – Comparação a curta e média distancia: o papel de Olisipo no quadro 

do comércio e consumo de lucernas em período Imperial 

 A partir do século I d.C., Olisipo ganha importância política, económica e 

comercial em detrimento de Scallabis (PEREIRA, 2008, 79), que antes detinha uma 

maior ponderação politica e comercial. Este crescimento deveu-se à sua localização 

junto à entrada do Tejo, enquanto a cidade ribatejana, apesar de uma situação 

geograficamente central, torna-se porto secundário, onde chegavam os materiais que já 

tinham passado pela foz do rio. 

 Em Scallabis, a diminuição da quantidade de lucernas de importação acentua-se 

a partir de finais do século II, com o cada vez maior consumo de produções locais, 

(PEREIRA, 2008, p.78) o que é apontado como a cada vez mais crescente importância 

da cidade da foz do Tejo. 

 Durante essa centúria, a dinâmica comercial de Olisipo demonstra conservar-se 

em grande actividade, com uma contínua importação de lucernas de origem itálica e 

hispânica, embora cada vez em menor quantidade, e com um surgimento de produções 



 115 

norte-africanas. As importações com esta origem encontram-se fortemente 

representadas pela olaria CIVNDRAC que surge esmagadoramente representada no 

conjunto das marcas de oleiro identificadas neste conjunto com cinco exemplares 

confirmados, contra um único exemplar da officina AVFFRON. 

 Tendo em consideração a dinâmica do comércio do período romano, 

nomeadamente a existência de pontos de encontro de mercadorias de diferentes origens, 

Olisipo poderia ser um local de transbordo para materiais importados. Deste local, os 

produtos teriam dois fins. Numa primeira instância, a transacção comercial na própria 

ciuitas de Olisipo, onde certamente uma percentagem importante de produtos exógenos 

seriam negociados. Em segundo lugar, a redistribuição dessas mercadorias para o 

interior da Lusitania.  

 A grande questão é a inexistência até hoje de evidências arqueológicas 

semelhantes às encontradas por exemplo em Londres, que possam corroborar esta ideia 

de Olisipo como ponto de recepção e distribuição comercial em grande escala. Apenas 

existe a ideia da existência de um forum portuário, cujos vestígios podem corresponder 

ao criptopórtico da Rua da Prata, cujas galerias poderão tratar-se, como já 

mencionámos, de uma área de armazenamento. A diferença em relação aos achados de 

Londres, tem a ver com o facto de na capital inglesa, estas estruturas e os seus 

conteúdos ficaram preservados devido a colapsos que selaram essas áreas de 

armazenamento, enquanto em Lisboa, não só não existem evidências de abandono do 

espaço devido a colapso ou incêndio, como esta construção lisboeta foi detectada 

durante os trabalhos de reconstrução da cidade após o terramoto de 1755, e o seu 

interior analisado de forma deficiente, não havendo registos dos materiais cerâmicos 

que poderiam ali encontrar-se.  
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12. Considerações finais 

 No passado os estudos das lucernas centraram-se essencialmente numa definição 

tipo-morfológica, o que produziu abundantes e valiosos resultados. A informação 

potenciada pela estratigrafia e pelos “contextos selados” deve complementar a aferição 

de cronologias para estes materiais de modo mais fiável, e em especial das produções 

locais e regionais. 

 As variações com que nos deparamos nas produções de lucernas a nível 

regional, analisadas conjuntamente com o esquema de comércio e transporte, fazem 

com que as propostas de datação apresentadas pelas diferentes tabelas existentes possam 

ser consideradas de certo modo relativas. Este dado pode ser constatado através da 

comparação dessas tabelas, tendo em conta os contextos geográficos em que se baseiam. 

 As lucernas da Praça da Figueira vêm ajudar a compreender um pouco esta 

dinâmica regional, através da interpretação dos “contextos selados” datados. Nas fossas 

com formação no século I, as lucernas de produção local encontram-se ausentes 

(embora este dado seja sempre relativo), encontrando-se abundantemente representadas 

nos “contextos selados” das sepulturas de finais do século II e do século III. 

 Este dado parece vir reforçar a ideia de que a produção de lucernas na região de 

Olisipo ter-se-á iniciado apenas no século II, com as formas de disco do tipo Dr.-Lamb 

20, copiando modelos importados essencialmente do Norte de África. A presença do 

molde da forma Deneauve VG (Est. XXIX, nº 198) parece apontar para uma tentativa 

de produção de formas de volutas ainda no século I ou já no início da centúria seguinte, 

embora não esteja corroborada por fragmentos identificativos desta tipologia, aliás 

ausentes do registo. 

 Até a data ainda falta o reconhecimento de centros produtores de lucernas nesta 

região, com a excepção da olaria da Quinta do Rouxinol (FILIPE, et all. 2009) que 

produziu lucernas de produção manual de qualidade e volume de compulsão bastante 

reduzidos. Contudo, a análise macroscópica das pastas de fabrico do conjunto da Praça 

da Figueira permitiu aferir a existência de três grupos (DI, DII e DIII), potencialmente 

indicadores de mais do que uma olaria produtora à escala do Baixo Tejo, tendo por base 

a comparação das pastas a que atribuímos como produção regional com fragmentos 

anfóricos, cerâmica comum e de olaria de construção igualmente imputados a fabricos 

“olisiponenses”. 
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 Falta, de igual modo, atestar a amplitude de distribuição das lucernas com esta 

origem dentro do padrão elaborado por Harris (1980), ou seja, se se tratam de centros 

produtores com uma influência comercial apenas dentro do aro de Olisipo (o que 

corresponderia ao padrão I) ou com uma distribuição mais ampla (padrão II). 

 No Norte de África, está comprovada arqueologicamente a existência de 

produções locais de lucernas dos tipos Dr.-Lamb. 20 e 27/28 que se iniciam no século 

II, mas prolongam-se ao longo de todo o século III, e a sua exportação à distância, caso 

de Olisipo. Bu Njem (Líbia), acampamento militar romano que se encontra balizado 

cronologicamente entre os anos de 201 e 259/263, apresenta uma grande quantidade de 

modelos de disco, nomeadamente da forma Dr-Lamb. 20, que coexistem com o tipo 

Dr.-Lamb, 27/28 ao longo do século III, demonstrando que a produção local destas 

morfologias não termina nos finais da segunda centúria (REBUFFAT, 1987, p.85). No 

mesmo local a marca CIVNDRAC, fortemente representada na Praça da Figueira e que é 

geralmente datada do século II, surge em 2 exemplares de Dr.-Lamb. 20, assim 

prolongando a utilização desta “assinatura” até ao século III em fabricos norte africanos.  

Reforçando este tipo de entendimento, na necrópole de Raqqada (Tunísia), foram 

detectadas de igual modo lucernas de produção local das formas Dr.-Lamb. 20 e 27/28, 

que coexistem entre si em contextos selados datados dos finais do século II e ao longo 

do século III (ENNABLI, 1987, p.91). 

 Estes dois exemplos articulam-se com a dinâmica de produção e consumo em 

Olisipo e, consequentemente, ajudam a compreender a extensão das cronologias das 

produções locais destas formas encontradas na Praça da Figueira, que, de acordo com as 

tabelas tipo-morfológicas disponíveis, apontam uma datação do século II para a forma 

Dr.-Lamb.20, e o século II até inícios do século III para a forma 27/28. O 

prolongamento das cronologias, comprovado nas próprias regiões de produção, implica 

igualmente uma extensão nos locais de consumo, caso de Olisipo, assim como das 

produções regionais efectuadas com base nas formas oriundas do Norte de África. 

 Nos “contextos selados” da necrópole noroeste, as lucernas da região de Olisipo 

coexistem com estas produções africanas do século III, prolongando assim também a 

cronologia do fabrico local das formas Dr.-Lamb. 20 até ao século III.  

 A atribuição de uma cronologia de ocupação da Praça da Figueira, tem que ter 

em consideração todos estes factores de produção e comercialização das lucernas. A 
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diacronia ocupacional deste espaço urbano preenche, no essencial, todo o Período 

Romano Alto e Médio Imperial: verifica-se a presença de fabricos atribuídos ao inicio 

do século I, no caso lucernas da classe de volutas do tipo Dr.Lamb. 9, sendo a sub-

variante B a mais ancestral identificada, com início de produção tibéria, e de importação 

itálica; as formas mais tardias identificadas pertencem ao tipo Dr.-Lamb. 30B produzido 

ao longo do século III; deverá valorizar-se, igualmente, a total ausência de lucernas do 

Período Republicano, como de exemplares africanos tardios, do tipo Dr.-Lamb. 31, 

produzido a partir do século IV. 

 A dinâmica comercial associada a uma cidade portuária como Olisipo é 

demonstrada pela quantidade e diversidade de mercadorias de importação. No caso das 

lucernas, podemos distinguir duas fases, de acordo com a relação quantitativa das 

diversas origens dos produtos. Num primeiro momento, que se explana ao longo do 

século I, predominam as importações itálicas, que coexistem com as formas oriundas da 

Baetica, que com elas competem mas sempre com quotas substancialmente mais 

reduzidas. A partir do século II, as importações de origem norte-africana vão-se afirmar 

nos mercados da foz do Tejo, enquanto as produções executadas na Península Itálica 

sofrem uma quebra progressiva nas exportações para Lisboa. 

 Assim, o contributo do conjunto de lucernas da Praça da Figueira para o 

conhecimento de Olisipo, pode resumir-se a três aspectos de maior relevância a 

destacar. 

Constatou-se que as produções regionais, de muito maior simplicidade estética, 

utilizaram modelos tipológicos que, no quadro de outras produções forâneas, encerram 

datações mais recuadas. O tratamento das lucernas colectadas em ambiente funerário 

comprovou que estes tipos formais perduraram regionalmente até momentos bem mais 

tardios, bem dentro do século II e III, o que terá impacto futuro na análise de contextos 

onde se venha a verificar o seu aparecimento. 

Os “contextos selados”, nomeadamente as sepulturas, documentam uma maior 

presença de lucernas na segunda e terceira centúria da Era, onde coexistem de forma 

equilibrada importações com produções regionais. Aparte a questão cronológica, não 

parece reconhecer-se nenhum padrão de escolha baseado nesta característica, mas o 

enquadramento social e económico dos indivíduos sepultados pode ter condicionado a 

representatividade de cada um dos grupos.  



 119 

 Neste último âmbito, os valores proporcionados pelos exemplares colectados em 

ambiente não funerário comprovam que os fabricos regionais assumiram uma 

importância relativa, menor, face às lucernas de origem forânea, o que se justificará 

pelas facilidades de aprovisionamento de uma cidade portuária de grande actividade no 

período dado. Considerada a frequente atestação das produções importadas com datas 

dos séculos II e III no Vale do Tejo, este elemento demonstra o papel de Olisipo no Alto 

Império como importante centro redistribuidor de lucernas para a Lusitania ocidental e 

meridional. 
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